
BENEFÍCIOS DO 
TRABALHADOR 
METALÚRGICO

SINDICALIZE-SE!



 Todos com estrutura básica (camas e beliches, 
colchões, banheiros, geladeiras, fogões e louças). 
Durante a alta temporada, um bar/restaurante 
também comercializa lanches, refeições e bebidas.

 Localizada em Cidreira numa área de 
12.348m² e capacidade máxima para 556 pessoas, 
a Colônia de Férias fica à disposição de associados 
e dependentes durante todo o ano e possui 100 
alojamentos.

◆ 34 casas
◆ 2 apartamentos de dois dormitórios
◆ 60 apartamentos de um dormitório
◆ 4 apartamentos JK

ATENDIMENTO MÉDICO E CONVÊNIOS
Com atendimento direto na sede do Sindicato, o 
trabalhador pode agendar consultas com Médico do 
Trabalho e Clínico Geral.

Colônia de Férias
Cidreira/RS

◆  CLÍNICAS ◆ AMBULATÓRIOS ◆ LABORATÓRIOS ◆ GINECOLOGIA ◆ OFTALMOLOGIA 
◆ CARDIOLOGIA ◆ DERMATOLOGIA ◆ GERIATRIA ◆ ORTOPEDIA ◆ OTORRINO ◆ 
PNEUMOLOGISTA ◆ PSICOLOGIA ◆ PSIQUIATRIA ◆ NUTRICIONISTA ◆ FISIOTERAPIA ◆ 
QUIROPRAXIA ◆ ACUPUNTURA  ◆ ELETROCARDIOGRAMA ◆ RAIO-X ◆ MAMOGRAFIA ◆ 
CINTILOGRAFIA ◆ DENSITOMETRIA ◆ COLPOSCOPIA ◆ ECOGRAFIA ◆ RESSONÂNCIA ◆ 
TOMOGRAFIA ◆ RADIOLOGIA ◆ AUDIOMETRIA ◆ PODOLOGIA E MAIS.

ChurrasqueirasCanchas de bocha

Salão de festas e jogos Estacionamento amplo e monitoramento 24h

Quadra de areia para esportes e praça 
com brinquedos para as crianças

TEMOS DIVERSAS PARCERIAS COM DESCONTOS ESPECIAIS 
NA ÁREA DA SAÚDE PARA OS ASSOCIADOS DO STIMEPA:

Tranquilidade e lazer para toda 
a família no litoral Gaúcho



Escola Mesquita
Porto Alegre

LAZER
Parcerias com descontos especiais em sítios, balneários e locais com piscinas. Entre 
as atividades disponíveis em nossos parceiros, a família metalúrgica pode usufruir 
de: campo de futebol, vôlei, tirolesa, pedalinhos, trilhas, área para acampamento, 
pesca, quiosque com churrasqueiras, área de lazer infantil, salão de festas e muito 
mais. consulte o guia completo no site para mais informações de cada local.

Ensino de qualidade para 
o mundo do trabalho

Além da Escola Técnica, O STIMEPA está sempre 
buscando e ampliando parcerias com faculdades, 
universidades e escolas para ensino superior e 
técnico.  Garantindo descontos especiais para os 
associados metalúrgicos e seus dependentes.

 Mantida pelo STIMEPA, A ESCOLA TÉCNICA 
JOSÉ CÉSAR DE MESQUITA, conta com os Cursos 
Técnicos em Sistemas de Energia Renovável, Eletrônica, 
Mecânica, Automação Industrial e Informática, bem 
como Cursos de Qualificação Profissional, Educação 
e Projetos Especiais para capacitar jovens e adultos 
para o mundo do trabalho moderno.



 Muitos não sabem ou não lembram, mas 
os direitos trabalhistas que tem hoje, só existem 
por serem fruto de muita mobilização e luta do 
sindicato junto aos trabalhadores. Entre as inúmeras 
conquistas  do sindicato para a categoria, podemos 
destacar:
 ◆  Piso Salarial ◆ Negociações de PLR  
◆ Eleições de CIPA ◆ 13º Salário nas férias ◆ 
Reajuste salarial anual ◆ Quinquênio ◆ Auxílio 
escolar ◆ Salário do aprendiz ◆ Adicional de 
horas extras ◆ Adicional noturno ◆ Auxílio 
funeral  ◆ Estabilidade do aposentado ◆ Auxílio 
creche ◆ Faltas justificadas para estudantes 
em prova ◆ Licenças remuneradas ◆ Acordos 
para feriados prolongados.
 Além das conquistas na CLT, o Sindicato 
também realiza distribuição de alimentos, produtos 
de higiene e roupas para famílias em situação de 
vulnerabilidade. Também luta por justiça social, 
participando e influenciando decisões e processos 
políticos para que haja equidade na distribuição da 
riqueza, com garantia de dignidade ao trabalhador 
durante sua vida laboral e na aposentadoria.

    MAS, AFINAL,

  O que faz o Sindicato?

 Fundado em 1931, o Sindicato dos 
Metalúrgicos da Grande Porto Alegre luta para 

conquistar, manter e ampliar os benefícios, 
os direitos e a unidade da classe trabalhadora 

metalúrgica. 
 Ao longo de mais de nove décadas, 

a entidade garantiu muitos avanços - 
especialmente para os associados - e fez 
dos metalúrgicos um exemplo de garra, 

mobilização e organização para 
outras categorias.

 Além da luta por 
melhores salários, por 

condições dignas e seguras 
de trabalho, para garantir os 

direitos dos trabalhadores 
e a busca pelo respeito no 

dia-a-dia dentro das fábricas, 
o Sindicato sempre teve 

grande preocupação com o 
bem estar e a qualidade de vida 

da categoria. Por isso, montou 
uma estrutura e um patrimônio capaz de 

proporcionar lazer, integração e assistência aos 
associados e seus respectivos dependentes.

 O/a trabalhador/a metalúrgico/a e 
seus respectivos dependentes não ficam 

desamparados.

Quase 100 anos de história 
e luta pelo trabalhador

ASSESSORIA JURÍDICA
atendimentos na sede/subsede.

DIREITO TRABALHISTA INDIVIDUAL 
E COLETIVO, DIREITO CIVIL E DO 
CONSUMIDOR, DIREITO PREVIDENCIÁRIO E 
ACIDENTES DE TRABALHO.

O SINDICATO ESTÁ 
SEMPRE BUSCANDO 

NOVAS PARCERIAS COM 
DESCONTOS ESPECIAIS 

PARA OS ASSOCIADOS NAS MAIS 
DIVERSAS ÁREAS DE SERVIÇOS. 
ESCANEIE O CÓDIGO QR-CODE 
AO LADO CONFIRA A LISTA 
COMPLETA DE BENEFÍCOS.

 Além de organizar, representar e defender 
os direitos e interesses da categoria profissional, 
o sindicato tem papel fundamental para os 
trabalhadores e a sociedade.

Acesse: www.stimepa.org.br
SINDICALIZE-SE AGORA!

SEDE PORTO ALEGRE - Av. do Forte, nº 77 - Cristo Redentor 
CEP 91.360-000 Telefone: 3371.9000 - Porto Alegre/RS

SUBSEDE DE GUAÍBA - Av. 20 de Setembro, n° 623 
CEP 92.704-630 Telefone: 3480.1676 - Guaíba/RS

@stimepars

- PREENCHA A FICHA DE CADASTRO 
COM SEUS DADOS E ASSINATURA.

- ENTREGUE A FICHA PREENCHIDA E 
IMPRESSA PARA UM REPRESENTANTE 
DO SINDICATO EM SUA EMPRESA OU 

DIRETAMENTE NA SEDE/SUBSEDE DO 
SINDICATO DOS METALÚRGICOS DA 

GRANDE PORTO ALEGRE.

OU UTILIZE O APLICATIVO LEITOR DE QR-CODE 
DO SEU CELULAR NO CÓDIGO ABAIXO:

ACESSE O GUIA COMPLETO 
DE PARCERIAS E DESCONTOS

Investimentos no patrimônio da categoria

NOVA SEDE - POA


