
STIMEPA realiza
  Sorteio do Confederativo

na Hidrojet

Devido à pandemia da Covid-19, que fechou as sedes dos sindicatos em Porto Alegre em junho, julho e

agosto, o Sorteio do Confederativo referente ao primeiro semestre de 2020 aconteceu durante assembleia de

trabalhadores da empresa Hidrojet, no dia 7 de agosto. 

O sorteio foi coordenado pelo presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Porto Alegre (STIMEPA),

João Batista Massena e a definição dos ganhadores será de acordo com o número da carteira de trabalho,

cadastrado no Sindicato.Confira abaixo a lista dos prêmios, os números sorteados e o regulamento.
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Embora a negociação das cláusulas econômicas

da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 

2020/2021 tenha sido adiada para novembro,

devido à pandemia da Covid-19, algumas 

empresas, acionadas pelo Sindicato, aceitaram

negociar antes com os trabalhadores.

A exemplo da Hidrojet, que fechou acordo com o

Sindicato em junho, a Oderich  concedeu em

agosto reajuste de 2,46%, retroativo a maio,

enquanto a Usiminas aplicou o mesmo reajuste a

partir da folha de agosto. Os valores reajustados

serão pagos no começo de setembro. 

O mesmo reajuste será negociado para os

trabalhadores das demais empresas em

novembro, entre Federação dos Metalúrgicos e

patronal. A CCT 2020/2021 foi atualizada em

abril, no tocante às cláusulas sociais.

A antecipação do acordo coletivo nessas

empresas, no que diz respeito ao financeiro, se 

deve à intensa atuação do STIMEPA, que desde

o início da pandemia vem trabalhando para

diminuir os impactos negativos na vida dos

trabalhadores de sua base. A Oderich conseguiu

manter todos os trabalhadores nesse período de

crise, sem redução de jornada e sem suspensão

de contratos. 

Sindicato antecipa 
acordo coletivo com 
Oderich e Usiminas 

Giro pelas Fábricas



Uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), ocorrida no mês de abril, julgou Recurso Extraordinário

interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a respeito de trabalhadores/ com aposentadoria

especial que continuam trabalhando expostos a agentes nocivos à saúde. Os ministros decidiram que não

é possível perceber aposentadoria especial quando o trabalhador continua atuando de maneira exposta. No

entanto, readequações no local de trabalho são discutíveis para que o benefício não seja encerrado.

 

O julgamento reconheceu a constitucionalidade do art. 57, §8º da lei 8.213/91, que prevê o cancelamento

de benefício, no caso da Aposentadoria Especial, quando há retorno ou continuidade à exposição a

agentes nocivos à saúde.

 

A decisão do STF por outro lado, garantiu aos segurados que estão com processos judiciais o direito de

permanecer trabalhando na mesma atividade até que haja a implantação da aposentadoria através de uma

decisão judicial. Neste ponto os julgadores levaram em consideração a possibilidade de dupla penalização:

não receber o benefício da aposentadoria e não poder exercer a profissão. Logo, estes trabalhadores

podem permanecer atuando até o término do processo judicial.

 

O advogado João Lucas Machado de Mattos, especialista em Direito Previdenciário pelo escritório Woida,

Magnago, Skrebsky, Colla & Advogados Associados, orienta que os trabalhadores, antes de qualquer

atitude diante da empresa, procurem a assessoria jurídica para avaliar o seu caso concreto, ante a

possibilidade de readequações no ambiente de trabalho, troca de setor, sem a necessidade de rompimento

do vínculo de trabalho. “Devemos ter claro que a decisão não determina o rompimento do contrato de

trabalho, mas a proibição de exposição a agentes nocivos, ou seja, a realização de tarefas onde não há

risco é plenamente permitida”, afirma o advogado.

No dia 15 de agosto, o STIMEPA promoveu uma live
para tratar da Aposentadoria Especial dos
Metalúrgicos e a recente decisão do STF. Durante
cerca de uma hora, o secretário-Geral, Adriano
Filippetto, e o advogado João Lucas de Mattos
debateram o assunto e responderam dúvidas dos
internautas. O vídeo está disponível no Facebook, na
página oficial do Sindicato.

https://www.facebook.com/stimepars/videos/758610951628194/

https://www.facebook.com/stimepars/videos/758610951628194/



