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Imagem ilustrativa

Si n dicato sorteia CARRO z ero km 
para associados e Co ntri bui ntes 
da co ntri buição Co n f ederativa

S Á B A D O
0 3  d e  D E Z E M B R O
à s  9  h o r a s
N a  S e d e  d o  S i n d i c at o : 
Av e n i d a  d o  f o r t e  n ú m e r o  7 7 , 
b a i r r o  C r i s t o  R e d e n t o r

Mais  informações e  calendário completo na página 2.

NÃO PERCA OS SORTEIOS PARA O 
VERANEIO NA COLÔNIA DE FÉRIAS
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 Devido a grande procura por alojamentos para a 
alta temporada na Colônia de Férias, o sindicato realiza 
sorteios entre os associados interessados. Veja nas tabelas 
abaixo os dias e horários para cada período e não perca. 
Os sorteios acontecem simultaneamente na sede de Porto 
Alegre (Av. do Forte, 77 - Cristo Redentor) e na subsede, 
em Guaíba (Rua 20 de setembro, 623 - Centro).
 

COMO REALIZAR O PAGAMENTO?
 Os sorteados podem realizar o pagamento em di-
nheiro ou cartão de débito na tesouraria do sindicato na 
hora da reserva ou dentro do prazo informado no dia do 
sorteio. Já as taxas para acompanhantes podem ser acerta-
das tanto no dia da reserva quanto diretamente na colônia 
de férias, também em dinheiro ou cartão de débito.

QUEM PODE PARTICIPAR DOS SORTEIOS?
 Informamos que o sorteio da colônia ocorrerá, con-
forme regimento, somente para os associados da categoria. 
Aos associados solidários interessados, pedimos a gentileza 
que entrem em contato pelos números abaixo a partir do 
dia 05 de dezembro.
 Atenção: Para efetuar a reserva é obrigatório apre-
sentar contracheque ou demonstrativo do INSS atualizado.

COLÔNIA DE FÉRIAS:
Participe dos sorteios para a alta temporada 

Telefones para contato: 
Fixo: (51) 3371-9000 

Whatsapp: (51) 99992-0277

Sindicato realiza doação de alimentos 
para comunidade em Gravataí

   Seguindo a cam-
panha permanente 
de solidariedade, 
no  mês de outubro, 
a direção do sindi-
cato realizou novas 
doações de alimen-
tos para a associa-
ção Muda Xará, que 
atende os morado-
res do bairro Xará, 

em Gravataí.
    Os alimentos fo-
ram preparados pe-
las voluntárias da 
associação, que dis-
ponibiliza o jantar 
para aproximada-
mente 150 morado-
res da comunidade 
todos os sábados. A 
associação também 

fornece almoço para 
os moradores duran-
te alguns dias sema-
na com a ajuda de 
doações de empresas 
e entidades.
    O diretor de saúde 
do sindicato, Marcelo 
Nascimento, acredita 
que a ação é essen-
cial para garantir dig-

nidade para a popula-
ção que mais precisa 
“Por conta de um go-
verno omisso e cruel, 
estamos em uma si-
tuação onde famílias 
estão sem saber se 
vão ter a próxima re-

feição e isso é inad-
missível.” Ressaltou 
Marcelo. O diretor 
também garantiu que 
a campanha de arre-
cadação de agasalhos 
e alimentos seguirá 
durante o ano inteiro.
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GIRO DAS FÁBRICAS

Fonte: WMSC & Advogados Associados

INFORME JURÍDICO

Ministério Público do Trabalho lança nota em 
defesa da Contribuição Negocial aos sindicatos

 O Ministério Pú-
blico do Trabalho divul-
gou recentemente uma 
orientação sobre o fi-
nanciamento sindical e a 
contribuição negocial dos 
sindicatos prevista em 
norma coletiva.
 Segundo a Orien-
tação Nº 20 da Coorde-
nadoria Nacional da Li-
berdade Sindical, quando 
se tratar da Contribuição 
Negocial, deve se privile-
giar a manifestação co-
letiva de trabalhadoras e 
trabalhadores, exercida 
por meio da autonomia 
privada coletiva na as-
sembleia que deliberou 
sobre o entabulamento 

da norma coletiva. Pois, sob 
o prisma do interesse da 
classe trabalhadora, todos 
os empregados, inclusive os 
não associados aos sindica-
tos, foram beneficiados pela 
negociação coletiva e pela 
atuação sindical.
 Como definiu o MPT, 
“ancorar, com efeito, a re-
percussão social na suposta 
lesão econômica do traba-
lhador-individual e que fora 
beneficiado pela contrata-
ção coletiva pode ocultar, 
na realidade, uma das faces 
da antissindicalidade”, o 
que acarretaria no enfra-
quecimento da coletividade 
e também na intensificação 
da hipossuficiência econô-

 Devido ao alto índi-
ce de denúncias feitos pelo 
canal aberto da própria 
empresa, o presidente do 
comitê internacional da IG 
Metall (Industriegewerks-
chaft Metall, maior sindica-
to metalúrgico do mundo, 
com mais de 2,274 milhões 
de filiados) Wolfgang Krau-
se e o Chefe Global de RH 
da empresa, Philipp Voet 
Van Vormizeele, vieram 
pessoalmente ao Brasil se 
reunir com as lideranças 
sindicais e direção da em-
presa para tratar do assun-
to.
 Loricardo Oliveira, 
Secretário Geral da Con-
federação Nacional dos 
Metalúrgicos CNM/CUT, 
Adriano Filippetto, pre-
sidente do sindicato dos 
metalurgicos, junto ao vi-
ce-presidente Rudinei Fer-
nandes e diretores Taíse 
Gonçalves, Taiane Oliveira, 
Rodrigo Carvalho e Andrio 
Rosa, que trabalham na TK 

TK ELEVADORES: Metalúrgicos avançam na 
negociação de combate ao assédio no trabalho 

Elevadores, também par-
ticiparam da reunião que 
aconteceu na terça-feira, 
dia 18 de outubro na sede 
da empresa em Guaíba.
 Loricardo saiu con-
tente do encontro e se diz 
positivo para a construção 
de ações coletivas que vão 
no rumo do trabalho decen-
te. Ele disse que o combate 
ao assédio moral e sexual 
nas empresas já é pauta das 
mulheres da CNM/CUT e o 
que se tem notícias ao lon-
go destes anos, é que a TK 
Elevadores tem grande his-
tórico de assédio e demis-

sões em caso de denúncia. 
 Rudinei Fernandes 
alertou durante a reunião 
que uma das questões prin-
cipais é que apesar da boa 
relação com o sindicato, 
ainda existem dificulda-
des para que se cumpram 
os acordos e negociações, 
“muitas vezes as chefias 
locais da TK e terceirizadas 
que prestam serviço tem 
um entendimento diferen-
te do que foi acordado jun-
to ao sindicato e empresa, 
isso acaba causando trans-
tornos aos trabalhadores” 
destacou. Rudinei sugeriu 

que a empresa adote uma 
cartilha interna de diretri-
zes para que as negocia-
ções sejam cumpridas de 
forma padrão em todos os 
ambientes da TK Elevado-
res.
 Loricardo Oliveira, 
abordou as questões rela-
cionadas às plantas da TK 
Elevadores no território 
Brasileiro. O Chefe Global 
de RH, Philipp Voet Van 
Vormizeele, garantiu que 
irá resolver as demandas e 
denúncias levando direta-
mente para a sede da em-
presa, na Alemanha.
 Adriano Filippetto 
afirmou que os represen-
tantes da TK Elevadores 
também se compromete-
ram a levar adiante a pro-
posta feita pelo sindicato 
para um curso sobre assédio 
que será promovido pelo 
STIMEPA juntamente ao 
departamento jurídico da 
entidade para os trabalha-
dores dentro da empresa.

mica e jurídica do trabalha-
dor.
 Sendo assim, a ma-
nobra realizada com as 
oposições individuais dos 
trabalhadores no intuito de 
enfraquecer a luta sindical 
não tem efeito, visto que, 
de acordo com o próprio 
Ministério Público do Tra-
balho, são realizadas nas 
assembleias as deliberações 

sobre a contribuição, as-
sim como as cláusulas e 
todo acordo e convenção 
coletiva. Porque se há 
um fato inquestionável é 
que a história demonstra 
é que os direitos sociais 
são frutos, essencial-
mente, do fortalecimen-
to da luta coletiva dos 
trabalhadores.
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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:

 Os trabalhadores 
e trabalhadoras estiveram 
reunidos na sede do sindi-
cato, em Porto Alegre, para 
uma assembleia geral ex-
traordinária na quinta-fei-
ra, dia 17 de novembro.
 Em votação, os me-
talúrgicos/as aprovaram 
por unanimidade a renova-
ção da contribuição Confe-
derativa para 2023. Assim, 
para não associados, será 
descontado 1% do salário 
base mensal, limitado a 
quatro pisos salariais da ca-
tegoria.
 Também foram 
aprovados os prêmios sor-
teados em julho, bem como 
a mudança da premiação 
do mês de dezembro, am-
bas para os trabalhadores 
que contribuem com men-
salidade ou a contribuição 
confederativa e reconhe-
cem a importância desta 
contribuição para a catego-
ria, ajudando nas campa-
nhas salariais e financiando 
a manutenção do patrimô-
nio e os serviços que bene-
ficiam todo ano milhares 
de metalúrgicos/as.
 Para quem não de-
seja o desconto do Con-

federativo há a opção de 
tornar-se associado do 
sindicato. Assim, contribui 
com 1,5% ao mês, limitado 
a quatro pisos salariais da 
categoria, mas passa - in-
clusive os dependentes - a 
usufruir de todas as van-
tagens, como utilizar o pa-
trimônio disponível como 
a Colônia de Férias, as as-
sistências médica e jurídica 
e toda a rede de convênios 
do sindicato com várias 
instituições (clínicas, labo-
ratórios, consultórios etc), 
entre outros benefícios.
 Ficam assegurados 
os dias 5, 6, 7, 8 e 9 de de-
zembro de 2022 para even-
tuais oposições a contri-
buição confederativa para 
todo o ano de 2023, na sede 
do STIMEPA, localizada na 
Avenida do Forte número 
77 (ao lado da Escola Mes-
quita), Bairro Cristo Re-
dentor - Porto Alegre/RS, 
das 8h às 18h. E na sub sede 
de Guaíba/RS, na Rua 20 de 
Setembro número 623, das 
8h às 18h, sem fechar ao 
meio dia. Lembramos aos 
trabalhadores que venham 
munidos de CPF e RG,

Em assembleia, 
trabalhadores aprovam 
pauta da contribuição 

confederativa para 2023


