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METALÚRGICOS CONSTRUINDO UMA NOVA SOCIEDADE
Boletim do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de São Leopoldo e Região

Missão do sindicato: defender, representar e organizar os trabalhadores e trabalhadoras da nossa categoria, dispu-
tando a hegemonia na sociedade por meio de um sindicato atuante e fortalecendo a nossa consciência de classe. 

Gerdau é bicampeã do Campeonato 2014
A Gerdau garantiu o 1º lugar na final do 

Campeonato de Futsal dos Metalúrgicos 
2014, nas categorias Força Livre e Veterano. A 
disputa aconteceu na noite de sexta-feira, 19 de 
dezembro, com a presença de familiares e ami-
gos dos atletas. Confira como ficou a premiação

Força Livre
1º lugar: Gerdau
2º lugar: Taurus 5
3º lugar: Controil B
Goleador: Adair de Sousa

Goleiro menos vazado: Leonardo Araújo
Disciplina: Controil B

Veterano 
1º lugar: Gerdau
2º lugar: Taurus 5 B
3º lugar: Taurus 5 A
Goleador: Pedro Claudemir
Goleiro menos vazado: Ronaldo Moscape
Disciplina: Taurus 5 A

Destaque do campeonato: Adair de Sousa

Melhor torcida: equipe Vanbro

A direção do Sindicato dos Metalúrgicos de 
São Leopoldo e Região e a comissão organizado-
ra do evento agradecem todas as equipes partici-
pantes pelo belo campeonato realizado. Atletas e 
familiares estão de parabéns pela festa que fize-
ram durante os dias de jogos.

Obrigado a todos e todas que prestigiaram 
o nosso Campeonato e colaboraram para ser 
um grande evento, temos a certeza que em 
2015 será ainda melhor.

O Sindicato fez a doação dos 
alimentos arrecadados durante o 
Campeonato para duas entidades 
assistenciais: Casa de repouso Santa 
Clara, de Sapucaia do Sul, e Casa de 
acolhimento Caminho Clara Fran-
cisco, de São Leopoldo. 

Localizada no bairro Scharlau, 
a Caminho Clara Francisco acolhe 
crianças que devido a problemas e 
dificuldades não podem conviver 
com seus familiares. O dirigentes 
do STIMMMESL entregaram os 
alimentos para a  Rosângela, no dia 
23 de dezembro (foto). Na disputa 
da final do campeonato, o educador social Natalino Manuel de Souza trouxe 
algumas crianças da Casa para prestigiarem e se divertirem com os jogos. 

Solidariedade 
GERDAU - 1º lugar Veterano GERDAU - 1º lugar Força Livre TAURUS 5 - 2º lugar Força Livre

Atenção metalúrgicos
ASSEMBLEIA GERAL

Quinta-feira, dia 15 de janeiro 

1ª Chamada às 18h 
2ª Chamada às 18h30 

Na sede do Sindicato dos Metalúrgicos 
de São Leopoldo e Região  

(Av. David Canabarro, nº 106, Morro do Espelho, SL) 

Pauta:  - Tirada de delegados (as) para o 
9º Congresso da CNM/CUT 

PARTICIPE!

Horário de funcionamento das piscinas: de terça-feira a domingo - durante o horá-
rio de verão, das 10h às 20h, após o término do horário de verão, até às 19h



A MARRETA - 2

A indignação toma conta dos trabalhadores (as) na Delga. Em mais uma demonstração 
do valor que os “colaboradores” tem, eles costumam chamar o trabalhador de colaborador 
ou até de família, e o reconhecimento dado pela empresa é retirando a cesta de Natal? 

Enquanto os “cupinchas” ganham altos salários os demais amargam esse desrespeito e 
são os que produzem a riqueza da empresa, falam em crise em São Paulo como se os tra-
balhadores aqui desta unidade fossem os culpados. A cada ano que passa, a empresa vem 
crescendo e ampliando seu patrimônio e ao invés de estender benefícios, retira a cesta de natal que daria uma 
pequena alegria, e bem merecida depois de um ano de dedicação e suor derramado em prol da empresa.            

Denúncia: Fim de ano amargo na Delga
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Faça parte desta luta!

Mexeram em direitos. Vão desmexer!
No plano nacional: Os setores populares e pro-

gressistas sofreram para reeleger o atual projeto ini-
ciado por Lula. Sabemos que o enfraquecimento do 
nosso campo político no Congresso Nacional impõe 
que o novo governo inclua em sua equipe nomes que 
conspiram contra o nosso projeto. Também reconhe-
cemos que o governo precisa dialogar e aumentar 
sua credibilidade frente ao combate a corrupção. 
Isto tudo com a imprensa operando como partido 
de oposição. 

Contudo, nesse tabuleiro, ainda não conseguimos 
enxergar com nitidez a “parte que nos cabe nesse 
latifúndio”. Causa-nos perplexidade que ministros 
da área econômica dêem entrevistas favoráveis a PL 
4330 (terceirização), apontem a necessidade de uma 
política “mais realista” de valorização do Salário 
Mínimo e declarem simpatias com as propostas em-
presariais.

As alterações em forma de MPs no seguro de-
semprego, pensões, defeso, acesso ao PIS e nas 
regras para segurados do INSS (acidentados e 
doenças ocupacionais), inclusive transferindo as 
perícias para os médicos das empresas, objeto de 
desejo do poder econômico, são estarrecedoras.

Esperávamos que esses ministros apresentassem 
os contornos de uma robusta política industrial, 
para o nosso desenvolvimento. Também esperá-
vamos medidas para realizar uma extraordinária 
revolução na educação do nosso povo. Mas o que 
ouvimos foi que o governo irá disciplinar o acesso 
ao FIES e ao PROUNI.

A pauta e o método de escasso diálogo com as 
entidades sindicais e movimentos sociais só fazem a 
alegria dos setores oposicionistas. 

Não silenciaremos diante da mutilação de direi-
tos. Combateremos qualquer guinada conservado-
ra que queiram impor aos trabalhadores e ao país. 
A CUT deve fazer este embate imediatamente e em 
todas as esferas, inclusive dentro do Congresso.

No plano Estadual: O que nos surpreendeu não 
foi a FECOMÉRCIO ter entrado na justiça ques-
tionando o reajuste de 16% no Salário Mínimo 
Regional. A nossa surpresa foi a Juíza plantonis-
ta, Desa Lúcia de Fátima Cerveira, ter suspenso, 
em caráter liminar a aplicação da lei no dia 22/12, 
com o argumento amplamente esclarecido durante 
os debates na AL que o aprovou por unanimidade. 
No caso, a disposição é clara: não se poderia INS-
TITUIR Salário Mínimo Regional em até 6 meses 
que precede o encerramento de mandato. É evidente 
que reajuste não é instituição.

A derrota imposta pelo judiciário, em período de 
grande dispersão do movimento sindical e de troca 
de governo não impediu que fizéssemos um profun-
do questionamento e produzíssemos uma ação plei-
teando a defesa pela CUT, na condição de AMICUS 
CURIAE, protocolada no dia 7/01.

Paralelo a isto e com todas as centrais pedimos 
uma agenda com o novo governador e com a PGE 
que tem a responsabilidade de fazer a defesa pelo 
fato do processo da FECOMÉRCIO ser contra uma 
lei estadual de origem do executivo. 

O novo governo do RS escancarou a filosofia do 
seu mandado: “o ajuste fiscal”. Deduz daí um con-
junto de ações restritivas aos servidores, aos servi-
ços e ao investimento público. Um governo que se 
encaminha para onde cabe calote, arrocho salarial, 
demissões, privatizações e obviamente a blindagem 
da imprensa como parte interessada. 

Como sempre, independentes de governos serem 
mais amigos ou hostis, devemos prosseguir com a 
nossa luta autônoma, de classe, de massa e articu-
lada que leva a manutenção e ampliação de direi-
tos. Uma agenda bem difícil em período de grande 
avanço do pensamento conservador junto a nossa 
classe. Essas são as nossas tarefas que somadas a 
reforma política, das comunicações e da mobilidade 
urbana devem nos mobilizar. Pé na estrada.

Artigo de Claudir Nespolo, presidente da CUT-RS

A Comissão Eleitoral, coordenada pelo Sr. Paulo 
Chitolina, comunica a todos os membros associa-
dos da categoria dos Trabalhadores Metalúrgicos 
de São Leopoldo e região,  que foi inscrita CHAPA 
ÚNICA para concorrer às eleições de escolha da 
nova diretoria da entidade,  a qual ocorrerá nos dias 
25 e 26 de fevereiro de 2015 conforme edital pu-
blicado no dia 23.11.2014, no jornal ABC. A coleta 
dos votos obedecerá aos horários e aos itinerários 
das seguintes urnas coletoras de votos:

As eleições ocorrerão das oito horas do dia 
25.02.2015 até às dezoito horas do dia 26.02.2015, 
nos seguintes locais de votação: 

URNA FIXA 01 – Sede do Sindicato (Rua Da-
vid Canabarro, nº 106 – Morro do Espelho em São 
Leopoldo/RS) – das 8h às 18h; 

URNA FIXA 02 – Gerdau (Rua Borges de Me-
deiros, nº 650, Bairro Três Portos, em Sapucaia do 
Sul/RS) – das 8h às 24h;

URNA FIXA 03  - Stihl Ferramentas (Av. São 
Borja, 3.000, em São Leopoldo/RS) – das 6h30 às 
23h; 

URNA FIXA 04 – Ferramentas Gedore (Rua 
Vicentina M. Fidelis, 275, em São Leopoldo) – das 
7h às 18h;

URNA FIXA 05 – Taurus/Polimetal (Av. São 
Borja, 2181, em São Leopoldo/RS) – das 7h às 18h 
e das 21h às 23h;

URNA FIXA 06 – Freios Controil Ltda. (Rua 
Capitão Armínio Bier, nº 205 – Vicentina, São Le-
opoldo/RS) – das 8h às 23h;

URNA FIXA 07 – Delga Indústria e Comércio 
S.A. (Rua Elma Elza Roth, n° 222, complemento 
E300 – Bairro Fazenda São Borja, São Leopoldo/
RS) das 6h30 às 23h; 

URNA ITINERANTE 08 – Região Bairro Cen-
tro – Avenida São Borja, São Leopoldo/RS - das 
7h às 23h. 

URNA 09 - Amadeo Rossi/Taurus V (Av. Ama-
deo Rossi, 143, em São Leopoldo) - das 6h às 18h;

URNA ITINERANTE 10 – Região BR 116 – 
Bairro Vicentina, São Leopoldo/RS – das 7h às 
23h. 

URNA ITINERANTE 11 – Região Bairro 
Campina – Bairro Rio dos Sinos, São Leopoldo/
RS - das 7h às 23h. 

URNA ITINERANTE 12 - Região dos muni-
cípios de Esteio/RS e Sapucaia do Sul/RS - das 7h 
às 18h;

URNA ITINERANTE 13 – Região dos municí-
pios de Campo Bom/RS, Estância Velha/RS e Dois 
Irmãos/RS – das 7h às 23h.

Informes do processo 
eleitoral


