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Saudação aos trabalhadores e trabalhadoras
A direção do nosso Sindicato quer agradecer a todos/as os/as trabalhadores da
nossa base por terem feito a diferença neste 2015. Foi um ano atípico, levado na
onda da tal crise e os companheiros deram uma grande demonstração de unidade
e cooperação, por isso é que conseguimos fechar uma boa Convenção Coletiva de
Trabalho.
Mostramos para a patronal que mesmo eles inventando uma crise, os trabalhadores pararam para lutar e sempre buscar o respeito por parte dos patrões. Este ano,
eles tentaram também nos dividir, mas a categoria é bem esclarecida e bastante
inteligente, sabe quem está de fato comprometido com os trabalhadores.
Neste momento, queremos agradecer cada sócio e cada sócia que entendeu
e acreditou lá no momento da eleição nesta direção e nos deu a vitória, através
do seu voto conduzindo a chapa A MARRETA para um novo mandato de luta
e dedicação a essa categoria tão importante para o desenvolvimento do país.
Aqui fica um recado para todas as empresas: o Sindicato não está medindo
esforços para garantir o direito de todos, a CCT foi aprovada, assinada
e virou “LEI”, tem que ser cumprida. Não aceitaremos que algumas
empresas malandramente
tentem rasgar nossa Convenção querendo destituir
o nosso Sindicato, somos
filiados à CUT e temos uma
grande
responsabilidade

com os trabalhadores. Não
aceitamos que retirem direitos
ou deixem de pagar o que foi
assinado.
Em 2016, continuaremos
na defesa da classe trabalhadora e de uma sociedade justa
e democrática!

Algumas imagens das nossas lutas

Recesso de fim-de-ano será de 24/12 a 03/01

Nesta época em que muita gente está de férias,
principalmente férias coletivas, cai muito à procura
por atendimentos na sede e subsede do nosso Sindicato, especialmente na última semana do ano.
Manter toda estrutura funcionando para atender
um contingente muito pequeno de pessoas torna-se
um péssimo negócio para os que ajudam sustentar
a entidade, como é o caso dos associados.
Tendo em vista isto, a direção do Sindicato toma
como medida essencial na contenção de gastos e
faz o “recesso de fim-de-ano”, este período é mui-

to importante para os dirigentes sindicais fazerem
uma retrospectiva do ano e planejar o ano seguinte.
O recesso inicia na sede em São Leopoldo e
subsede de Campo Bom na quinta-feira, dia 24/12
e vai até o dia 03/01. Os atendimentos voltam à
normalidade a partir da segunda-feira, 04/01. Isso
representa apenas três dias úteis apenas sem atendimentos, pois grande maioria das empresas, mesmo as que não tenham organizado recesso ou férias
coletivas, normalmente liberam seus funcionários

na véspera de natal e ano novo.
SUBSEDE: em Campo Bom, a nossa subsede
segue o nosso recesso, com os atendimentos retornando ao público, na segunda-feira, 04/01, das
13h30 às 18h30.
PISCINAS: nos dias
24 e 31 de dezembro,
as piscinas não abrirão.
Em 25 de dezembro e
1º de janeiro, as piscinas abrem às 14h.

O Sindicato deseja a toda família metalúrgica um
Feliz Natal e um ótimo ano novo. Que 2016 venha
repleto de prosperidade! Boas festas!
Leia o desabafo dos
trabalhadores da Gerdau
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Veja ainda

Confira a retrospectiva da
assessoria jurídica
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Os vencedores do Campeonato de
Futsal dos Metalúrgicos 2015
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Sindicato promove ciclo de estudos Vitória da Chapa 1:
Chapa 2 é
sobre saúde e segurança no trabalho
No dia 09 de novembro, iniciou o “Ciclo de
estudos: saúde e segurança no trabalho no Vale
do Rio dos Sinos”, com o propósito de realizar
um processo de formação em saúde e segurança
no trabalho, em vista da sua melhoria na vida
dos trabalhadores, no ambiente das empresas e
no contexto da região.
Os participantes realizaram atividades a distância, através da plataforma Moodle Unisinos,
e no dia 10 de dezembro será realizada a cerimônia de encerramento com entrega dos certificados.
Parceria inédita: Na abertura da atividade, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Leopoldo,
Valmir Lodi, destacou o pioneirismo da parceria do
STIMMMESL com a Unisinos, MPT e CNM. “Esperamos que este seja o primeiro de muitos Ciclos de Estudos que pretendemos promover. É muito importante
discutir a saúde do trabalhador para além do sindicato,
com a sociedade e a academia”, ressaltou.
Para o diretor da CNM/CUT, Loricardo de Oliveira,
este é um espaço de troca de saberes e conhecimentos

desmascarada
pela justiça

muito rico. “No dia da formatura, queremos os trabalhadores com suas famílias, comemorando mais esta
qualificação, fruto de um debate importantíssimo para
a sociedade”, disse.
A atividade é promovida Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de São Leopoldo em parceria com
o Observatório da Realidade e das Políticas Públicas
do Vale do Rio dos Sinos (ObservaSinos), programa
do Instituto Humanitas Unisinos (IHU), Confederação
Nacional dos Metalúgircos (CNM) e o Centro de Referência da Saúde do Trabalhador da Região do Vale
do Rio dos Sinos e Canoas – CEREST.

Desabafo dos trabalhadores da Gerdau
Somos funcionários da Gerdau e confirmamos
todos os fatos denunciados pelos sindicalistas à
reportagem do Sul 21, desde que a Convenção
Coletiva foi aprovada e assinada, a empresa vem
agindo no sentido de não acatar a decisão proposta
pelo próprio que a representa e que foi aceita pelos
trabalhadores em assembleia aberta a toda categoria. Todo tipo de pressão, demissões, assédio moral

entre outros vem sendo usados na usina no sentido
de forçar os trabalhadores a aceitarem o tal abono
em troca da reposição da inflação. Na nota divulgada pela empresa, a mesma diz “respeitar a democracia” ora, agir com autoritarismo e persuadir não
nos parecem valores democráticos.
Há sim uma prática imoral se desenvolvendo
na empresa onde está gerando intrigas contra o
Sindicato e entre os próprios funcionários, nós os
trabalhadores, não estamos pedindo nada além do
que é nosso direito legítimo ou seja, o cumprimento da Convenção Coletiva (está sim democráticamente construída). Se a crise afeta a empresa,
ela que pleiteie soluções junto aos governos, mas
não jogue a conta para cima dos trabalhadores.
Ou vamos ser os verdadeiros “colaboradores”, resolvendo uma questão de semântica.

Lançamento da FBP e Marcha dos Sem
serão no dia 11 de dezembro
A sexta-feira, 11 de dezembro, será uma data
importante para as entidades sindicais e os movimentos sociais do Rio Grande do Sul. Pela manhã,
acontece o lançamento oficial da Frente Brasil Popular (FBP) no Estado. Na parte da tarde, os trabalhadores tomam as ruas de Porto Alegre na 20ª
Marcha dos Sem, protestando contra o ajuste fiscal,
por nenhum retrocesso e por mais direitos.
Frente Brasil Popular: A partir das 9 horas, no
auditório da FETAG-RS, na Rua Santo Antônio,
121, bairro Floresta, na capital gaúcha, será lançada a Frente Brasil Popular no RS. Haverá também
a indicação da Comissão Operativa da Frente Brasil Popula e será feito um debate sobre a agenda de

ações para o próximo período.
20ª Marcha dos Sem: A 20ª Marcha dos Sem
terá concentração às 14 horas na Rótula do Papa,
que fica na esquina das avenidas Érico Veríssimo e
José de Alencar, próximo ao Estádio Olímpico, no
bairro Azenha. A caminhada seguirá pelas ruas da
capital até o Palácio Piratini.
A tradicional passeata é organizada anualmente desde 1996. O principal objetivo é mobilizar a
classe trabalhadora e unir os movimentos sociais
para enfrentar o modelo neoliberal, que tem trazido exclusões e aprofundado as desigualdades de
acesso e oportunidades, aumentando a violência e
a precarização do trabalho na sociedade.

No dia 23 de novembro, o juiz do trabalho da
4ª Vara de São Leopoldo julgou improcedente o
processo promovido por Zilmar Ferreira de Matos, candidato a presidente pela Chapa 2, Oposição
Operária, nas últimas eleições do STIMMMESL.
O processo buscava anular a eleição do Sindicato, alegando que o Edital que dava abertura ao
processo eleitoral não fora publicado corretamente
e, ainda, que foram descumpridos os horários de
funcionamento das urnas coletoras de votos, não
obedecendo ao previsto no edital. Ficou provado
de que tudo eram mentiras.
Em sua decisão, o juiz afirmou que as alegações
de Zilmar não têm fundamento, visto que a Chapa
2 participou ativamente do processo eleitoral, tendo acompanhado de perto a colheita dos votos, sem
alegar qualquer problema durante a eleição. Assim,
a Chapa 2 – Oposição Operária, perdeu todos os processos que ajuizou na tentativa de enganar o Poder
Judiciário e derrubar a Chapa 1 que hoje, é a ATUAL
DIRETORIA DA ENTIDADE.
Atualmente, Zilmar sequer faz parte da categoria
dos Metalúrgicos, pois fez acordo de demissão premiada com a empresa Gerdau, rescindindo seu contrato de trabalho e recebendo uma gorda indenização
a título de “outras verbas”, em outubro deste ano.
Com a indenização paga pela referida empresa ao
Zilmar Ferreira de Matos, fica amplamente demonstrado a todos os membros da categoria, quais eram as
reais pretensões do candidato da chapa DOIS.

Siderúrgica Simec
entra em operação
em Pindamonhangaba (SP)
Em plena crise histórica da indústria do aço no
Brasil, o grupo mexicano Simec acaba de pôr em
operação no país sua siderúrgica. O investimento
é de US$ 400 milhões e a fábrica está instalada
em Pindamonhangaba (SP), a pouco mais de 100
km da região metropolitana de São Paulo, maior
centro consumidor de aço do país. A usina, moderna, já está produzindo comercialmente vergalhões
- barras usadas para fazer casas, edifícios e obras
de infraestrutura - e fio-máquina, um fio grosso de
aço para fabricar arames, pregos, e outros itens industriais.
O grupo mexicano, um dos líderes nesse segmento no México, e líder em aços especiais na
America do Norte, com várias unidades no s Estados Unidos, vai enfrentar no Brasil pesos-pesados
da siderurgia mundial e locais: Gerdau, ArcelorMittal e a Votorantim. Vai competir também com
a Cia. Siderúrgica Nacional (CSN), que entrou no
segmento de aços longos em 2014.
Fonte: Valor Econômico
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Confira a retrospectiva da assessoria jurídica
Mais um ano que chega ao fim e o Jurídico, juntamente com o Sindicato e a categoria, encerra 2015 com ótimos resultados
e muitas vitórias, tanto na disputa eleitoral que tivemos logo no início do ano, saindo vitoriosa em nome da democracia, como
nas muitas lutas e conquistas em demandas judiciais movidas pelo Sindicato em favor da categoria.
- Os processos contra a empresa
INPEL, buscando o pagamento do
adicional de insalubridade no setor
da Forjaria, Pintura, Manutenção
Mecânica e Eletro-eletrônica, onde
buscamos também o pagamento do
adicional de periculosidade, permanecem em andamento.
- O Sindicato permanece atuado
firmemente na fiscalização contra as
empresas que não estão depositando
corretamente o FGTS de seus trabalhadores, onde obtivemos diversas
vitórias em processos judiciais, os
quais estão aguardando audiências,
recursos interpostos pela empresa ou
cálculos. Destacamos a importância
de que o trabalhador procure o Sindicato e seus Diretores denunciando o
atraso nos depósitos de FGTS e INSS
por parte da empresa contratante,
pois somente assim a Entidade juntamente com o departamento Jurídico
poderá ingressar com ação judicial
representando os trabalhadores. Sa-

lientamos que a ação é interposta
pelo Sindicato que atua como substituto processual, buscando os direitos dos depósitos de FGTS e repasse
do INSS para todos os trabalhadores
ativos na empresa inadimplente.

o INSS, na medida em que tiveram
reconhecidos períodos especiais e
concedida/implantada: aposentadorias especiais, aposentadorias com
conversão de tempo especial, auxilio
acidente, revisões de benefícios...

- Com a crise instaurada em todo
o país, os reflexos atingiram o setor
da metalurgia e diversas empresas
estão reduzindo o quadro de funcionários, sendo que o Sindicato juntamente com o Jurídico estão vigilantes nestas questões, ingressando com
ações judiciais, medidas cautelares
para assegurar que os trabalhadores
recebam suas verbas rescisórias. Os
trabalhadores tem que estar atentos,
qualquer sinal de riscos de fechamento da empresa ou diminuição do
quadro de funcionários, o Sindicato
deverá ser acionado para intervir judicialmente.

- APOSENTADORIA: Pelas atuais regras, não existe idade mínima
para aposentadoria por tempo de
contribuição no INSS. O que é exigido é apenas o tempo mínimo de contribuição, de 30 anos para mulheres
e de 35 anos para homens. A regra
85/95 não muda em nada o requisito de acesso a aposentadoria (tempo
de contribuição). A nova regra traz
apenas uma nova forma de cálculo
do valor do benefício, permitindo
que não se aplique o Fator Previdenciário para quem atingir os pontos:
85 (mulher) e 95 (homem). Esses
pontos representam a soma da idade com tempo de contribuição. Ex.:
mulher de 53 anos que tiver trabalhado por 32 anos pois a soma será

- Muitos trabalhadores obtiveram
êxito também nas demandas contra

85. O mesmo vale para um homem de
59 anos que tiver trabalhado por 36
anos, pois a soma será 95. Nesses
exemplos, receberão aposentadoria integral, sem aplicação do fator
previdenciário. Importante esclarecer que esse número de pontos está
previsto de ser aumentado gradualmente a partir de 31/12/18, ou seja,
será acrescida de um ponto de dois
em dois anos até 2026, quando terá
de ser 90/100.
- DESAPOSENTAÇÃO: também
é importante esclarecer à categoria,
que a presidente Dilma apenas vetou
artigos da Lei que poderia conceder administrativamente a Desaposentação. Portanto, os trabalhadores que continuaram a trabalhar e,
consequentemente, contribuir para
a Previdência Social após sua aposentadoria, devem pleitear a Desaposentação através de ação judicial,
como vinha ocorrendo anteriormente
ao veto.

Enfim, foram muitas movimentações e lutas feitas
pelo Sindicato juntamente com o Jurídico, demonstrando que estamos unidos com os trabalhadores na
defesa pelos seus direitos, tanto nos processos coletivos quanto individuais, os quais também tiveram
várias vitórias, envolvendo diversos pedidos ao longo
deste ano.

(encaminhamento de aposentadorias comum e especial, aposentadoria por idade, revisões de aposentadorias e benefícios, pensões, auxílio doença, auxilio
doença acidentário, auxílio acidente ...) no INSS e judicial.
Realiza esclarecimentos, contagem de tempo de
serviço, análise dos documentos para aposentadoria
comum, especial, ou com reconhecimento de tempo
Destacamos que o Jurídico do Sindicato conta com rural e pedidos no INSS.
equipe especializada em DIREITO DO TRABALHO
E PREVIDENCIÁRIO, comprometida com o trabaProcure seus direitos, com quem está compromelhador também nas questões relacionadas com o INSS tido com os direitos do trabalhador!!!

Atenção aos horários do jurídico neste fim de ano
Informamos que não haverá atendimento Jurídico na sede do Sin- em 15 dias.
dicato no período de 16/12/2015 até 22/01/2016, devido ao recesso
Informamos ainda que na sede do escritório, situado na Rua 1º
do Judiciário.
de Março, nº 113, sala 101- Térreo, Edifício Integral, Centro de São
Os plantões recomeçarão a partir de 25/01/2016, sendo que os Leopoldo/RS, estaremos atendendo em regime de plantão, a parplantões do previdenciário/aposentadoria
tir do dia 04/01/2016, retomando os atendide quinta-feira a tarde, recomeçarão no dia
mentos normalmente e diários a partir do dia
28/01/2016.
18/01/2016 (segunda-feira).
Os plantões na subsede em Campo Bom enEm caso de dúvidas, favor entrar em concerrarão em 11/12/2015 e recomeçarão a partir
tato diretamente com o escritório pelos telefode 22/01/2016 e, assim sucessivamente de 15
nes: 3589-5507 ou 3591-4640.

A equipe do escritório YOUNG, DIAS, LAUXEN & LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS deseja a toda categoria um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de saúde, alegrias, sucesso e que
nos próximos anos, estejamos ainda mais unidos nas lutas pelos direitos dos trabalhadores!!!
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A Gerdau é a grande campeã do
Campeonato de Futsal dos Metalúrgicos
Por 7 x 2, a Gerdau foi a campeã da Sério
Ouro do 14º Campeonato de Futsal dos Metalúrgicos. A disputa aconteceu com a equipe Vanbro,
na noite de sexta-feira, 20. A Sthil Brasil conquistou o 3º lugar. O time da Gerdau também
venceu na categoria Veteranos, por 4 a 2 contra
a Hyundai.
Além de troféus e medalhas, as equipes tam-

bém ganharam 7kg de costela para fazerem no
ginásio, o que possibilitou uma bonita integração entre os atletas e seus familiares que confraternizaram após as partidas.
Confira como ficou a premiação:
1º lugar Categoria Livre: Gerdau
2º lugar C.L.: Bombas Vanbro
3º lugar C.L.: Sthil Brasil
1º lugar Vet.: Gerdau
2º lugar Vet.: Hyundai
3º lugar Vet.: Conformetal
Goleador: Diogo Silva (Verli Metal)
Goleador Veterano: Erli Covatti (Hyundai)
Defesa menos vazada: Gerdau
Defesa menos vazada Veteranos: Gerdau
Troféu disciplina: Sthil Brasil
Melhor torcida: Bombas Vanbro

Curso de Eletrônica e Eletricidade
Os tradicionais cursos de Eletrônica e Eletricidade promovido em parceria com o Sindicato terá inscrições de 04 de janeiro até 04 de março de 2016, na sede do STIMMMESL, com valor de R$ 40,00. As aulas iniciam em março.
Mensalidade de cada curso: 8 x R$75,00 para não-sócio e 8 x R$55,00
para sócio (08 meses de aula).
Aulas são teóricas e práticas. As apostilas já estão incluídas no valor
da mensalidade.
Os alunos receberão Certificado de Capacitação no final do curso.
Mais informações: no Sindicato, no boletim informativo, pelo e-mail
elektron.nh@terra.com.br ou pelo telefone (51) 9758.9325

A direção do Sindicato parabeniza todas as
equipes vencedoras e agradece a todos os trabalhadores e seus familiares que participaram do
nosso Campeonato.
Esperamos vocês em 2016, no 15º Campeonato de Futsal dos Metalúrgicos de São Leopoldo.

Atenção trabalhadores
(as): o complemento do
reajuste da CCT deve
ser pago na folha de pagamento dos salários
de dezembro.

Associe-se. Faça parte dessa luta!
Quanto mais associados o sindicato tiver, mais condições financeiras terá
para investir na campanha salarial e mais força política, mais respaldo ele vai
ter na mesa de negociação. Mais condições ele terá de retornar o investimento
na luta e na assistência por meio dos convênios e de uma estrutura voltada a

atender o maior número possível de associados e dependentes.
Portanto, sendo sócio você só tem a ganhar! Ajude o sindicato ajudar você!
Se você ainda não é sócio, associe-se! Se você já é, ajude o sindicato a conquistar mais associados!

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de
São Leopoldo e Região
Av. David Canabarro, 106, Morro do Espelho, São Leopoldo/RS - Fone/FAX (51) 3592-8169 / 3590-2045 - Enfermaria (51) 3566-0318

www.metalsaoleo.org.br

Sindimetal são leopoldo
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