
FOLHA FOLHA 
METALÚRGICAMETALÚRGICA

www.stimepa.org.brNº 374
AGOSTO/2022 @stimepars

51 99723-7862

	 A	diretoria	de	Cultura	e	Lazer	do	Sindicato	
dos	 Metalúrgicos	 da	 Grande	 Porto	 Alegre	
convida	 toda	 a	 categoria	 para	 participar	 e	
prestigiar	o	Torneio	de	Futebol	de	Salão	dos	
Trabalhadores	Metalúrgicos.

Participe do Torneio de Participe do Torneio de 
Futsal dos Metalúrgicos Futsal dos Metalúrgicos 
da Grande Porto Alegreda Grande Porto Alegre

Diretoria do Sindicato 
entrega prêmios para os  
trabalhadores sorteados 

da Confederativa.

Sindicato promove plenária 
para esclarecer o impacto 
da reforma previdenciária 

no ramo metalúrgico.

Direção eleita da Cooperativa de 
Produção e Manutenção da 
Habitação dos Metalúrgicos 

de Guaíba  é empossada.

São	diversas	equipes	de	
trabalhadores	disputando	o	
torneio,	que	acontece	no	dia	
4	de	setembro,	a	partir	das	
8	horas	da	manhã,	no	SESI	
Ruben	Berta:	Rua	Paulino	
Gonçalves	Barcelos,	307,	
bairro	Rubem	Berta,	
Porto	Alegre.	
	 O	local	oferece	
churrasqueira	e	
estacionamento	gratuito.
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VENHA	CURTIR	O	DIA	E	TORCER	PELO	SEU	TIME!

As inscrições ainda estão abertas. Saiba como 
inscrever seu time nas tabelas ao lado >>>>>>



 No mês de julho, os diretores do Sindicato dos Me-
talúrgicos da Grande Porto Alegre realizaram a entrega das 
doações arrecadadas na Campanha do Agasalho para co-
munidades em Gravataí e Guaíba.
     Na cidade de Gravataí, são mais de duas mil famílias do 
bairro Xará, que fica em uma área isolada da cidade. Os mo-
radores sofrem com a falta de infraestrutura, tendo que ca-
minhar por ruas de chão batido e depois cerca de mais 3km 
em uma estrada sem iluminação para ter acesso ao trans-
porte público. O bairro também não conta com nenhuma 
unidade de saúde para atendimento da população de mais 
de 6 mil pessoas.
     As doações foram entregues na Associação Sócio Cultu-
ral Muda Xará, que atende aos moradores mais necessitados 

distribuindo agasalhos, 
alimentos, materiais 
de higiene e refeições 
prontas, feitas em uma 
cozinha improvisada e 
com poucos recursos. 
Também disponibili-
za aulas de Taekwon-
do, Capoeira, Música, 
Informática e outras 
atividades educativas e 
culturais para crianças 
e jovens.
     Em Guaíba, o vice-
-presidente do sindi-
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Fonte: WMSC & Advogados Associados

Informe Jurídico

 Para facilitar mais 
o atendimento dos me-
talúrgicos pertencen-
tes aos SINDICATOS DE 
PORTO ALEGRE, CANO-
AS E CACHOEIRINHA 
estão sendo unificados 
os plantões, que são fei-
tos pelos advogados do 
mesmo escritório WOI-
DA, MAGNAGO, SKRE-
BSKY E COLLA ADVOGA-
DOS ASSOCIADOS. 
 Desta forma os 
trabalhadores metalúr-
gicos poderão consul-
tar em todas as sedes e 
plantões dos Sindicatos, 
independentemente da 
sua origem de local de 
trabalho, terão o mes-
mo atendimento que 
teriam em seu sindicato 

UNIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO JURÍDICO: 
PORTO ALEGRE, CANOAS E CACHOEIRINHA

de origem. Isso facilita o 
acesso pela praticidade de 
procurar o Jurídico mais 
próximo de sua moradia, 

mesmo que não seja da 
mesma cidade da empre-
sa na qual trabalha.
 Assim, um meta-

lúrgico que trabalha em 
Porto Alegre e mora em 
Canoas, poderá consul-
tar os advogados nos 
plantões de Canoas e 
vice-versa. O mesmo 
acontece com os tra-
balhadores que moram 
em Cachoeirinha e tra-
balham em bases de Ca-
noas ou Porto Alegre.   
 Não há razão 
para o trabalhador, ne-
cessariamente procurar 
o Sindicato no qual está 
associado para obter 
informações com o Jurí-
dico. A medida visa faci-
litar o acesso dos traba-
lhadores aos advogados 
e prestar um serviço de 
forma mais ágil e prática 
para a categoria.

Sindicato distribui doações da campanha 
do agasalho para comunidades carentes

Diretoria entrega 
prêmios do sorteio 
da confederativa.

Janete	Amaral	dos	Reis	-	Fueltech
NOTEBOOK

 Durante o mês de agosto, os diretores do sindicato realizaram a en-
trega dos prêmios para os ganhadores do sorteio do Confederativo referente 
ao primeiro semestre de 2022. São diversos prêmios entre os associados e 
companheiros não opositores que contribuem com a luta da categoria.

Francisco	Gonçalves	Oliveira	–	KLL

Fabio	Luis	Silveira	Nunes	-	KLL
TV	LED	32	POLEGADAS

TV	43	POLEGADAS

Daniel	Lima	de	Abreu	-	TK	Elevadores
TV	LED	32	POLEGADAS

Antonio	R.	Furtado	Mesquita - Finestra	Esquadrias	de	Aluminio
SMARTPHONE

cato, Rudinei Fernandes, entregou as doações para a ONG 
Mário Manke/Projeto Serafim, que atende a comunidade 
do bairro Nova Guaíba. A ONG conta com uma bibliote-
ca comunitária, a hora do conto, um coral infantil, aulas de 
dança,divulgação de cursos e oportunidades de empregos, o 
projeto ainda serve lanches semanalmente para as crianças 
da comunidade e auxilia a população em encaminhamentos 
jurídicos e na área da saúde.
 O Presidente Adriano Filippetto, destacou a impor-
tância do trabalho indispensável dos voluntários das Asso-
ciações e ONGS para as comunidades mais vulneráveis.  
 Também agradeceu o esforço de todos os envolvidos 
na Campanha do Agasalho dos Metalúrgicos e garantiu a 
continuidade das campanhas solidárias do Sindicato dos 
Metalúrgicos da Grande Porto Alegre.

▶ Os Contribuintes do Confederativo;
▶ Todos os associados do Sindicato que estiverem rigorosamente em dia 
com suas obrigações estatutárias, exceto o associado Solidário;
▶ Os associados aposentados que estiverem quites com a tesouraria;
▶ Os associados beneméritos.
 Os participantes estarão concorrendo ao sorteio 
através do número da matrícula de associação no Sin-
dicato, sendo válido os seis primeiros números da ma-
trícula. Mantenha seu cadastro atualizado e não perca!

 É o trabalhador quem viabiliza e fortalece 
a atuação constante de sua Entidade Sindical por 
melhores salários, condições de trabalho e tam-
bém permite o investimento no patrimônio da 
categoria. As contribuições convencionadas são a 
forma de arrecadação das entidades de classe que 
fazem a representação coletiva dos trabalhado-
res nas mesas de negociação com o patronal, que 
também conta com Sindicato próprio, sustentado 
pelas empresas metalúrgicas.

Concorrem aos prêmios:

Participe da plenária sobre o 
impacto da reforma da 

previdência no ramo metalúrgico
 No dia 10 de setembro, o sindicato realiza uma 
plenária para esclarecer dúvidas a respeito da reforma da 
previdência aos trabalhadores. O palestrante será o 
Dr.João Lucas, advogado previdenciário do escritório 
WOIDA, MAGNAGO, SKREBSKY E COLLA ADVOGADOS AS-
SOCIADOS. 
 O evento, que acontece na sede do Sindicato dos 
Metalúrgicos da Grande Porto Alegre, na avenida do For-
te número 77, bairro Cristo Redentor, começa as 9h30 da 

manhã e vai até o meio dia.
 Todos os trabalhadores e trabalhadoras estão con-
vidados(as) para este importante debate sobre o tema que 
afeta toda a categoria metalúrgica. 
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- 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:

 No dia 5 de agosto, a Cooperativa de Produção e 
Manutenção da Habitação dos Metalúrgicos de Guaíba 
(COOHABMETAL) realizou a eleição e posse da chapa 
responsável pela gestão 2022-2025 da entidade.
     Os trabalhadores e trabalhadoras metalúgicos(as) com-
pareceram em peso para a votação que foi realizada na 
sede da CoohabMetal, localizada na subsede do Sindica-
to dos Metalúrgicos da Grande Porto Alegre, em Guaíba. 
A apuração dos votos aconteceu logo em seguida, elegen-
do a Chapa Única para a próxima gestão da Cooperativa.
 O Presidente da Federação dos Trabalhadores Me-
talúrgicos do Rio Grande do Sul, Lírio Segalla, empossou a 
Chapa Única, desejando uma gestão de sucesso para os inte-
grantes eleitos e parabenizando o empenho das gestões an-
teriores na busca por habitações dignas para os trabalhado-
res. Lírio ressaltou a importância do cooperativismo como 
ferramenta para garantir conquistas aos trabalhadores, lem-
brando o exemplo de sucesso da COOMETAL, cooperativa 
habitacional fundada pelos trabalhadores metalúrgicos de 
Porto Alegre que já construiu mais de 440 moradias.
 Diego Cardoso, trabalhador da Oderich, diretor do 
Sindicato dos Metalúrgicos e presidente eleito para a nova 
gestão da COOHABMETAL, agradeceu a confiança dos 
trabalhadores e contou um pouco da história e lutas da 
Cooperativa. Diego lembrou das dificuldades que a entidade 
enfrentou por falta de apoio durante a última gestão do 
governo para a aquisição da área destinada à construção 
das moradias. Dificuldades impostas pela falta de interesse 
e preconceito das administrações locais com o fato de ser 
um projeto para a construção de habitações populares. O 
presidente da Coohabmetal afirmou que a nova direção já 
está avaliando áreas para a construção das habitações.

Direção eleita para 
a Cooperativa de 

Produção e Manutenção 
da Habitação dos 

Metalúrgicos de Guaíba 
é empossada


