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Conscientização marca o mês de combate 
ao Câncer de Mama e do Colo do Útero

 Um em cada três casos de câncer 
pode ser curado se for descoberto logo no 
início. Mas muitas pessoas, por medo ou 
desinformação, evitam o assunto e acabam 
atrasando o diagnóstico. Por isso, é preciso 
desfazer crenças sobre o câncer, para que a 
doença deixe de ser vista como uma sentença 
de morte ou um mal inevitável e incurável.
 Para o ano de 2022 foram estimados 
66.280 casos novos de câncer de mama, o 
que representa uma taxa ajustada de incidên-
cia de 43,74 casos por 100 mil mulheres. A 
taxa de mortalidade, ajustada pela população 
mundial, foi 11,84 óbitos/100.000 mulheres, 
em 2020, com as maiores taxas nas regiões 

Sudeste e Sul, com 12,64 e 12,79 óbitos por 
100 mil mulheres, respectivamente.
 Para este OUTUBRO ROSA, pre-
paramos uma matéria especial em nosso 
site com informações, cartilhas e links para 
ajudar na conscientização e combate ao 
câncer de mama e 
colo do útero, aces-
se: http://www.
stimepa.org.br/ 
ou escaneie o có-
digo ao lado com o 
aplicativo leitor de 
QR-CODE do seu 
smartphone:
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Leia a matéria 
completa com 

fotos na página 2.
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GIRO DAS FÁBRICAS

 O sindicato promoveu no domingo, 04 de Setembro, 
o Torneio de Futsal dos Metalúrgicos da Grande Porto Ale-
gre. A comissão organizadora estimou cerca de 150 trabalha-
dores envolvidos na competição deste ano, a primeira a ser 
realizada após a pandemia, onde todas as atividades culturais 
e de integração da entidade haviam sido suspensas.
 A grande campeã de 2022 entre as 15 equipes inscri-
tas foi a OXICOLOR, que venceu a final do torneio por 4 x 0 
contra a KLL MIL GRAU, que ficou em 2º lugar, seguida pela 
equipe GKN JEROMINA  em 3º. 

 O presidente do sindicato, Adriano Filippetto, afir-
ma que o torneio foi um sucesso não apenas pelos jogos, 
mas pela integração entre trabalhadores e trabalhadoras de 
diversas fábricas que muitas vezes não tem a possibilidade 
de fazer esta troca na correria do dia a dia. “Os metalúrgi-
cos são uma classe que trabalha de segunda a sábado, 
em ambientes muitas vezes insalubres, então este é o mo-
mento pro trabalhador descontrair, se divertir, fazer um 
churrasco e confraternizar entre a própria categoria.” – 
afirmou Filippetto .

 Alexsandro Moraes, diretor de Cultura e Lazer do 
sindicato, parabenizou os times pelo desempenho e conduta 
nas quadras. Também agradeceu à equipe de árbitros, se-
guranças e dirigentes sindicais envolvidos na organização e 
divulgação do torneio “É muito gratificante ver os traba-
lhadores jogando, os familiares e amigos torcendo e cur-
tindo o dia juntos. Estávamos com saudade dessa união e 
já estamos planejando novas atividades para a nossa cate-
goria” garantiu Alexsandro.

 Os atletas que se destacaram no torneio também rece-
beram troféus. Pedro de Oliveira Neto e André Silva da Silva, 
ambos atletas da Oxicolor, receberam os troféus de goleiro 
menos vazado e goleador, respectivamente.

Fonte: WMSC & Advogados Associados

INFORME JURÍDICO

Sindicato promove seminário 
sobre o impacto da reforma da 

previdência para os metalúrgicos

 No dia 10 de setem-
bro, o Sindicato organizou 
um seminário para escla-
recer as dúvidas dos tra-
balhadores metalúrgicos 
sobre o impacto da nova 
reforma da previdência, 
aprovada em 2019 pelo 
atual governo.
 A conversa com a  
categoria foi marcada espe-
cialmente pela elucidação 
das regras vigentes da pre-
vidência, que nos últimos 
anos sofreu grandes altera-
ções no seu texto, como o 
aumento da idade e tempo 
de contribuição para a apo-
sentadoria, causando um 
grande impacto negativo 
na vida dos trabalhadores 
e trabalhadoras. Também 
teve em sua pauta, o direi-

 Após a assembleia 
inicial dos trabalhadores 
junto ao sindicato avaliar a 
proposta do Programa de 
Participação nos Lucros e 
Resultados (PLR) da Solu-
ções Usiminas como insatis-
fatória por conta das metas 
irreais sugeridas, a empresa 
alterou o texto, que foi apre-
sentado novamente aos fun-
cionários e aprovado em vo-
tação na quarta-feira, 21 de 
setembro.
 Com o cumprimento 
das novas metas negocia-
das, os trabalhadores devem 

Trabalhadores da SOLUÇÕES 
USIMINAS aprovam proposta de 

participação nos lucros e resultados

TORNEIO DE FUTSAL DOS METALÚRGICOS 
MOBILIZA CENTENAS DE TRABALHADORES

Jogadores da OXICOLOR comemoram a vitória. 

Trabalhadores aproveitaram a tarde ensolarada 
de domingo para reunir a família e amigos.

A criançada não ficou de fora e também foi bater 
bola nas quadras e também no gramado.

Direção garantiu que já está organizando 
novas atividades para a categoria.

Torcida acompanhou de perto e vibrou 
junto em cada lance do seu time.

Coação eleitoral é crime! Patrão não pode pressionar o trabalhador
 Em anos de eleições, 
há inúmeros casos de em-
presas denunciadas por co-
ação eleitoral. Por isso, a Fe-
deração dos Trabalhadores 
Metalúrgicos do Rio Grande 
do Sul (FTM-RS) e seus sin-
dicatos filiados alertam os 
trabalhadores que coação 
eleitoral, imposição e dire-
cionamento nas escolhas 
políticas de uma empresa 
sobre os seus trabalhado-
res é proibido e se configura 
como crime.
  A Constituição Fede-
ral garante os direitos à li-
berdade dos cidadãos, e isso 
inclui a sua escolha de voto. 
Sendo assim, as empresas 
não podem obrigar o traba-
lhador a seguir uma deter-
minada crença ou convicção 
política, nem direcionar seu 
voto a determinado parti-
do ou candidato. Evidente-
mente, também é proibido 

o condicionamento do voto 
do trabalhador e/ou traba-
lhadora à sua permanência 
na empresa ou para alguma 
possível promoção. 
 Ou seja, um che-
fe não pode ameaçar seus 
trabalhadores de demis-
são, caso não votem em 
determinados candidatos. 
Também não podem “com-

prá-los” com promessas de 
promoção ou fazer ameaças 
de desligamento.
 Lembramos que o 
voto é pessoal, intransferí-
vel e secreto. Além disso, é 
impossível comprovar um 
voto em um determinado 
candidato, o que garante 
mais segurança para o elei-
tor. 

 Caso algum traba-
lhador venha a sofrer ame-
aças para votar em determi-
nado candidato ou partido, 
denuncie!

COMO DENUNCIAR?
    As denúncias podem ser 
feitas por meio do site do 
MPT https://www.prt4.
mpt.mp.br/ de forma anô-
nima em que o autor não se 
identifica ou de forma sigi-
losa em que seu nome não 
será divulgado quando da 
apuração do Ministério Pú-
blico do Trabalho.
 Os sindicatos dos 
trabalhadores também po-
dem receber as denúncias, 
colher provas e encaminhá-
-las ao MPT. A CUT Nacional 
e as demais centrais sindi-
cais criaram uma cartilha 
em que orientam os traba-
lhadores em como agir em 
caso de assédio eleitoral.

Fonte: CUT NACIONAL

receber no mínimo 1,5% de 
abono calculado sobre o sa-
lário base.
 Adilson Tavares, Se-
cretário Geral do sindicato 
e trabalhador da Usiminas, 
agradeceu a união e pre-
sença dos trabalhadores nas 
assembleias que discutiram 
A PLR, também destacou o 
papel da comissão tripartite 
e dos diretores sindicais de 
fábrica, que acompanharam 
de perto as negociações e 
garantiram a conquista de 
um acordo mais vantajoso 
para os metalúrgicos.

to dos metalúrgicos e mo-
mentos para esclarecer as 
dúvidas dos presentes.
     Adriano Filippetto, pre-
sidente do sindicato, des-
tacou a importância de es-
clarecer as informações a 
respeito das reformas para 
que os trabalhadores sai-
bam quem são os políticos 
que atuam para a retirada 
de direitos do povo.
 O evento ocorreu 
na Sede do STIMEPA, no 
Auditório Paulo Freire e 
teve como convidado o 
palestrante Dr. João Lucas 
Machado, advogado espe-
cialista em Direito Previ-
denciário que atua no es-
critório Woida, Magnago, 
Skrebsky, Colla e Advoga-
dos Associados.

 Este ano, os diretores do sindicato 
também formaram um time para disputar 
o torneio. A equipe STIMEPA, sob o 
comando do tesoureiro Marcelo Jurandir, era 
composta pelo Presidente Adriano Filippetto, 
Secretário Geral Adilson Tavares e pelos 
diretores Frederico Apratto, Fábio Nunes e 
Dionei Ramos. O Diretor de saúde, Marcelo 
Nascimento também disputou o torneio pela 
equipe da HIDROJET.
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- PREENCHA A FICHA DE CADASTRO COM SEUS DADOS 
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Sindicato realiza novas 
doações da campanha 

do agasalho para 
população vulnerável

 No dia 9 de setembro, os diretores realizaram 
mais uma entrega de doações da Campanha do Aga-
salho dos Metalúrgicos. A associação Muda Xará, que 
atende as familias do bairro Xará, em Gravataí, recebeu 
agasalhos doados pelos trabalhadores da metalúrgica 
VIEMAR, em Viamão. 
 Também foram entregues alimentos e caixas de 
leite arrecadadas no Torneio de Futsal dos Metalúrgi-
cos. O sindicato informa que seguirá arrecadando doa-
ções de agasalhos e alimentos na sede, em Porto Alegre, 
e na subsede de Guaíba.

 Dos dias 23, 24 e 25 de Setembro, a Colônia de 
Férias dos Metalúrgicos, em Cidreira, recebeu 26 jo-
vens do projeto ONDA (Objetivo Novo De Apostolado) 
para a realização do retiro “O REEMBARQUE”, encontro 
que acontece duas vezes ao ano.
 “A finalidade do nosso retiro o REEMBARQUE é 
para fortalecer nossos jovens na Fé,  onde eles mesmos 
pensam em atividades saudáveis para chamar novos 
jovens para caminhar conosco”. explicou Daiane Lírio, 
uma das responsáveis pela organização do retiro.
 A Colônia de Férias fica disponível durante o ano 
inteiro para receber os trabalhadores. Ligue agora para 
o (51) 3371.9000 e informe-se.

Colônia de Férias 
recebe grupo de jovens 

para retiro religioso


