
 Reunidos em assembleia na sede do STIMEPA, no dia 17 de março, os trabalhado-
res votaram e aprovaram a pauta de reivindicações que dará o rumo das negociações 
com o sindicato patronal por melhores salários e benefícios para a categoria.

FOLHA 
METALÚRGICA

www.stimepa.org.brNº 372
MARÇO/2022 @stimepars

51 99723-7862

METALÚRGICOS APROVAM 
PAUTA DE REIVINDICAÇÕES 

E INICIAM A CAMPANHA 
SALARIAL 2022

 Após a votação, os diretores do STIMEPA 
levaram as demandas da categoria para a 
plenária estadual, organizada pela Federação dos 
Trabalhadores Metalúrgicos do Rio Grande do Sul 
(FTM-RS) realizada na manhã de terça-feira (22), na 
sede do Sindipolo.
 Cerca de 80 dirigentes sindicais, de todo 
estado, participaram da plenária. Na atividade, os 
metalúrgicos fecharam a pauta de reivindicação 
da campanha salarial 2022/2023 e debateram a 
mobilização para o próximo período. 
 Este ano, a categoria está pleiteando um 
aumento real de 2,5%, além da reposição do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), vale 
refeição e manutenção das cláusulas sociais da 
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).

PAUTA DE REIVINDICAÇÃO
 O economista do  Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), 
Ricardo Franzoi, enumerou os argumentos que 
justificam a reivindicação dos trabalhadores.  
“Pressão inflacionária e exportações temos que levar 
em conta durante a campanha salarial”, ponderou 
ele.
 De acordo com o economista, no último ano, 
a receita do setor metalúrgico cresceu 51,5% e a de 

máquinas e implementos agrícolas, 39%. Atualmente, há cerca de 
33,9 milhões de trabalhadores com carteira assinada e houve um 
aumento significativo, de 32 para 38 milhões de trabalhadores 
informais, sem carteira assinada.
 “Além disso, a projeção é que não haja crescimento no 
PIB gaúcho e a previsão da inflação é que fique em torno de 11% 
para data base em maio” disse. Franzoi também chamou atenção, 
que devido ao índice alto da inflação, aumentou os reajustes 
parcelados.
 Nas próximas semanas, os sindicatos entregarão o jornal 
para a base e irão dialogar com os trabalhadores, fazendo um grande 
“arrastão” nas fábricas do RS e mostrando que a reivindicação é 
viável.

A live de lançamento da campanha salarial acontece na próxima 
quinta-feira (31), às 19h, na página da Federação no Facebook. An-
tes, às 14h será realizada uma plenária virtual de mobilização.
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91 ANOS DE CONQUISTAS AO LADO DOS TRABALHADORES 
 O 19 de março marca a data de fundação do Sindicato 
dos Metalúrgicos da Grande Porto Alegre. São 91 anos 
lutando pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras da 
região e também do país. Pois além de estarmos presentes 
no chão de fábrica e negociações da categoria, também 
participamos ativamente nas grandes mobilizações e 
decisões que moldaram a política, a economia e a sociedade 
ao longo dessas nove décadas de história.
 O STIMEPA se manteve firme, atuante e sempre 
buscando melhores condições de vida para todos, mesmo 
em períodos de grandes adversidades. Desta vez não seria 
diferente, pois os trabalhadores vivem um momento de 
dificuldades sem precedentes, impostas não apenas pela 
atuação negacionista, desastrosa e desumana do governo 
federal no combate à pandemia de COVID-19, mas também 
pelos ataques constantes aos direitos trabalhistas desde o 
golpe de 2016, onde políticos e empresários se uniram para 
destruir todos os mecanismos de defesa do trabalho digno, 
inclusive os sindicatos. Estamos prontos, organizados e 
cheios de energia para esta batalha, seguiremos resistindo 
e perseverando contra todos os ataques para reconquistar o 
que foi tomado dos trabalhadores. 
 Parabéns aos metalúrgicos e metalúrgicas que 
fortalecem a entidade e protagonizam diariamente esta 
história de conquistas. Aqui reafirmamos nosso compromisso 
de estar sempre ao lado daqueles que carregam a sociedade 
com o trabalho de suas mãos e suor de seu rosto, pois somos 
forjados na união e na luta. Feliz 91 anos!

DO CARRO ROUBADO AO CARRO PREMIADO:

Conheça o ganhador do FIAT MOBI 0KM sorteado 
na premiação da contribuição confederativa 2021

 Em 2018, Reni Moraes Jorge, trabalhador 
metalúrgico aposentado pela MUNDIAL S.A, associado 
do sindicato há 37 anos, sofreu um assalto à mão armada e 
teve o automóvel da família roubado na porta de sua casa. 
Em 2021, Reni foi sorteado na premiação da contribuição 
confederativa pelo número aproximado da carteira de 
trabalho, recebendo as chaves do automóvel FIAT MOBI 
0km das mãos dos diretores do STIMEPA.

 As contribuições possibilitam que o sindicato continue 
investindo no patrimônio da categoria, nas assistências médica, 
odontológica e jurídica, inclusive para os dependentes, e na luta 
por melhores salários, condições de trabalho e mais benefícios, 
proporcionando uma vida mais digna para todos os trabalhadores 
e trabalhadoras de nossa base metalúrgica.

Adilson Tavares, Secretário Geral do STIMEPA, realizou a entrega da chave.

Concorrem aos prêmios todos os associados metalúrgicos 
que estiverem rigorosamente em dia com suas obrigações 
estatutárias e os Contribuintes do Confederativo.
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Fonte: WMSC & Advogados Associados

Informe Jurídico

 Em outubro do ano passado, uma decisão do 
Supremo Tribunal Federal (STF) firmou como incons-
titucional os dispositivos inseridos pela Reforma Tra-
balhista de 2017 que limitavam o acesso à Justiça Gra-
tuita. Assim, ficou entendido que os trabalhadores e 
trabalhadoras tem direito a ingressar com ações na Jus-
tiça sem receio de ter que arcar com o pagamento de 
honorários de advogados e peritos da parte reclama-
da (empresas e empregadores), caso percam a ação.  
 Na época, a decisão foi amplamente divulgada pe-
las entidades que defendem a classe trabalhadora, visto 
que se trata de uma (re)conquista significativa em meio 
a uma conjuntura política que sistematicamente vem re-
tirando direitos dos trabalhadores/as e precarizando os 
contratos e as condições de trabalho. De fato, ao impedir – 
ou criar dispositivos que ameaçavam – o ingresso de ações 
trabalhistas, a Reforma de 2017 tratou de legitimar uma 
prática bastante comum dos “maus patrões”: a sonegação 
de direitos, tais como o não pagamento de verbas resci-
sórias, horas-extras, férias, salário em dia, entre outros... 
 Portanto, os trabalhadores/as devem estar cons-

Retomada do acesso à Justiça Gratuita é 
uma conquista que deve ser enfatizada

TMSA  -  DEPOIS DE 5 ANOS DE PROMESSAS, 
TRABALHADORES VÃO RECEBER O PPR

cientes de que o acesso gratuito à Justiça do Trabalho 
é um direito fundamental e constitucional, novamente 
assegurado pelo STF, e que deve ser pleiteado sempre 
que ocorrerem violações nas relações de trabalho. Os 
sindicatos tem um papel fundamental nesta questão, na 
medida em que são locais onde os trabalhadores podem 
buscar auxílio junto aos diretores e às assessorias jurídi-
cas especializadas. Agora, a regra é não deixar de buscar 
os seus direitos!

Lídia Woida – assessora jurídica do Sindicato dos Metalúrgicos de Porto Alegre

 Durante a atividade de integração dos novos funcionários 
que estão começando a trabalhar na TMSA, a empresa sempre 
informa que entre os benefícios, existe o famoso PPR (participação 
nos resultados). Sendo uma chance do trabalhador para receber 
um salário a mais por ano, pago no mês de maio. 
 Depois de 5 anos de cobranças por parte do sindicato 
e trabalhadores, finalmente a empresa se comprometeu a pagar 
este benefício tão aguardado quando se entra na empresa. Um 
dos diretores sindicais responsáveis pela TMSA, Hugo Barbosa, 
questionou a empresa sobre o fato de que muitos funcionários 
acabavam recebendo o quinquênio antes mesmo do PPR 
justamente pela demora no pagamento. Sendo que o quinquênio 
é uma das cláusulas que o patronal insiste em retirar da mesa de 
negociações, enquanto a participação nos lucros é amplamente 
divulgada e exaltada para o trabalhador novato.
 O Diretor também relembrou que todas as vitórias 

passam obrigatoriamente pela mobilização da categoria junto ao 
sindicato “Que fique claro para todo trabalhador e trabalhadora 
que nada é dado e tudo é conquistado, nossa força está justamente 
na nossa capacidade de organização para reivindicar o que é 
nosso. E o PPR é mais uma grande conquista da união da classe 
trabalhadora.”, afirmou Hugo

NO MÊS DAS MULHERES, A PEDIDA É FICAR POR DENTRO DOS SEUS DIREITOS

 Com muito orgulho, neste mês de março o escritório Woida, Magnago, Skre-
bsky, Colla & Advogados Associados está lançando uma cartilha informativa direcio-
nada às mulheres trabalhadoras. 
 Além de defender diariamente os direitos delas, nós também entendemos 
que a educação e o conhecimento fornecem os instrumentos necessários para que 
diante de uma situação de injustiça as mulheres possam reconhecer estas lesões e 
buscar a reparação necessária. 
 Neste sentido, o material se objetiva a divulgar alguns direitos das mulheres 
garantidos pela Constituição Federal de 1988, fixados em nossa legislação nacional 
e também previstos em normas coletivas das categorias atendidas pelo escritório.
 Para acessar, basta escanear o QR-CODE ao lado com o aplicativo leitor de 
código do seu celular ou acessar o site www.woida.adv.br/publicacoes

Foto de arquivo/STIMEPA
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SIGA O SINDICATO 
NAS REDES SOCIAIS 

E FIQUE SEMPRE BEM 
INFORMADO(A)!

@stimepars

NOVA DIREÇÃO TOMA 
POSSE PARA A GESTÃO 

2022 - 2025

 No dia 21 de dezembro de 2021,  aconteceu a ceri-
mônia de posse da nova diretoria da Associação dos Meta-
lúrgicos Aposentados de Porto Alegre (AMAPOA) .
 Na ocasião, José Pedro Kuhn, presidente da Federa-
ção dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Rio 
Grande Do Sul, parabenizou a nova direção eleita e exaltou  
o trabalho da gestão anterior.
 O presidente eleito, Jair da Silveira Mallmann, agra-
deceu a confiança depositada na chapa eleita e reafirmou o 
compromisso de transparência, responsabilidade e luta por 
melhores condições para os metalúrgicos aposentados.

AMAPOA

 A Associação dos Metalúrgicos Aposentados de Por-
to Alegre possui a mais de 25 anos um plano de assistência 
funeral que disponibiliza para todos os metalúrgicos ativos e 
aposentados para Porto Alegre e região metropolitana. Nosso 
plano tem o serviço prestado pela Angelus.

PLANO FUNERAL
PARA OS METALÚRGICOS

Descrição do funeral:
◆ Urna Ref.140 Réquiem sextavada;
◆ Lenço para o rosto e Livro de Presença;
◆ Coroa de flores e Manto (mortalha) de cetim;
◆ Aluguel de Capela média em um dos Cemitérios da 
Grande Porto Alegre indicado pela Angelus;
◆ Abertura de Jazigo ou Aluguel Trienal;
◆ Higiene, preparação e remoção do corpo até 100km;
◆ Serviço de Cartório e documentação necessária;

■Até 70 anos - R$13,00 por pessoa e carência de 120 dias.
■ De 71 até 80 anos - R$ 52,00 p/pessoa e carência de 180 dias
■ Opção de cremação por grupo R$ 31,00 e carência de 6 meses


