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EM           ,  VAMOS FORJAR 
U MA SOCI EDADE MAIS J USTA

Em 2022 conquistamos muito. Não tudo o que acreditamos ser justo 
para a categoria, mas fizemos tudo o que estava ao nosso alcance 

para cumprir o compromisso com os metalúrgicos. 

Nossa bandeira será sempre a defesa dos direitos trabalhistas e 
sociais, com a certeza de que somente a união dos trabalhadores 

pode garantir a construção desse sonho. 

Somos Metalúrgicos da Grande Porto Alegre, somos CUT, somos 
gratos por fazer parte da tua história e estamos prontos para 

continuar honrando a confiança da categoria. 

A direção e funcionários(as) do STIMEPA desejam aos associados 
que nos acompanham um 2023 de coragem, tranquilidade e 

força para que possamos forjar juntos uma sociedade com mais 
dignidade, igualdade e amor ao próximo. 

Página 2.

Retrospectiva 2022:
Um ano de muito trabalho e 

luta para os Metalúrgicos
Páginas 3 e 4.
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UM FELIZ NATAL E UM ANO NOVO 
REPLETO DE PAZ E VITÓRIAS!

Colônia de Férias:
Veja como foi o primeiro sorteio para a 
alta temporada na Colônia de Férias
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 Na manhã quente do sábado, dia 03 de dezembro, 
os trabalhadores(as) compareceram em peso na sede e 
subsede da entidade para o sorteio dos primeiros períodos 
do veraneio na colônia de férias.
 Pouco antes do início do sorteio, o presidente Adriano 
Filippetto conversou com trabalhadores e trabalhadoras 
sobre a atual situação da categoria, tratando sobre os 
constantes ataques aos direitos trabalhistas nos últimos  
quatro anos e práticas antissindicais das empresas. Filipetto 
reafirmou o compromiso da entidade com a categoria e 
garantiu que a nova direção seguirá presente de forma 
constante ao lado dos metalúrgicos(as) 
no chão de fábrica.
 O Tesoureiro Marcelo Jurandir, 
informou sobre novas reformas 
realizadas na colônia de férias durante 
o ano, também falou sobre futuros 
investimentos em infraestrutura para 
o sindicato e Escola Mesquita, ambos 
patrimônio dos associados.

Sede e subsede recebem Trabalhadores 
para o sorteio da Colônia de Férias

Conf ira o número 
vencedor do 

CARRO ZERO KM
 Antes do sorteio da Colônia, foi realizado o sorteio 
do carro zero referente à premiação confederativa do se-
gundo semestre de 2022. O número vencedor foi 072175
 Participaram do sorteio associados e não opositores 
da contribuição confederativa. Os participantes concor-
reram através do número da matrícula de associação no 
Sindicato, sendo válidos os seis primeiros números da ma-
trícula. 
 O contemplado será aquele que possuir a matrícula 
com o número mais próximo do sorteado, seguindo a or-
dem de 1º em ordem crescente, e 2º em ordem decrescente.

 Alexsandro Moraes, Diretor 
de Cultura e Lazer, destacou que o 
regulamento completo da colônia 
de férias está afixado na porta de 
todos os alojamentos e deve ser 
rigorosamente respeitado para 
garantir um verão tranquilo e seguro 
para as famílias. O diretor deu alguns 
exemplos como a importância de 
que sejam respeitados os horários 
e a necessidade de identificação 
através da pulseira fornecida para 
o acesso à colônia, falou sobre o 
tempo de permanência de 2 horas 
para os visitantes e lembrou que não 
é permitida a entrada de nenhum 
animal de estimação na colônia 
de férias. O próximo sorteio, que 

A subsede em Guaíba também sorteou os alojamentos para o veraneio.

abrange os 4 últimos períodos (do dia 28/01/2023 ao dia 
15/03/2023) acontece no dia 14/01/2023 na sede e subsede 
da entidade.

Trabalhadores metalúrgicos(as) e seus filhos(as) ajudaram nos sorteios.
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 RETROSPECTIVA 2022 - SINDICATO A TODO 
VAPOR EM DEFESA DOS METALÚRGICOS

 Em assembleia geral decisiva realizada em 
maio, os trabalhadores e trabalhadoras metalúr-
gicos(as) da Grande Porto Alegre, aprovaram por 
unanimidade a proposta de reajuste de 12,50% com 
manutenção das cláusulas sociais. A presença dos 
metalúrgicos junto ao sindicato na frente das fábricas 
durante a campanha foi fundamental para garantir 
um acordo justo.

Mobilização dos trabalhadores 
junto ao sindicato garantiu 

reposição salarial e manutenção 
da Convenção Coletiva

 No mês de agos-
to, foi realizada a cerimô-
nia de posse da nova di-
reção eleita para a gestão 
2022-2025 da Cooperati-
va de Produção e Manu-
tenção da Habitação dos 
Metalúrgicos de Guaíba 
(COOHABMETAL).
 A cooperativa, 

Direção da Cooperativa Habitacional 
dos Metalúrgicos de Guaíba é empossada

M o r a d i a  D I G N A

C A M PA N H A  S A L A R I A L

 Além de informar o trabalhador através da Folha Metalúrgica, site e 
redes sociais, o sindicato realizou diversas assembleias na frente das empresas 
para atualizar os metalúrgicos sobre as demandas da categoria.

Atuação constante para informar, 
organizar e defender os trabalhadores

N O  C H Ã O  D E  FÁ B R I C A

criada em 2009 nasceu do  exemplo de sucesso da 
COOMETAL, Cooperativa Habitacional fundada 
pelos metalúrgicos de Porto Alegre que já construiu 
mais de 440 moradias para os trabalhadores coopera-
dos. 
 Olívio Dutra, sindicalista da época da dita-
dura militar, ex-governador do estado e ex-prefeito 
de Porto Alegre, também estava presente para presti-
giar a cerimônia. Olívio parabenizou a nova direção 
eleita e destacou a importância da organização de 
cooperativas e outras iniciativas populares para garantir moradia e dignidade 
para os trabalhadores.
  Também estavam presentes a vice-presidenta do PT/RS, Ana Affon-
so. O Deputado Federal Dionilso Marcon e Claudete Oliveira, Coordenadora 

 A empresa Ele-
tromont, prestadora de 
serviços para a CMPC 
(Celulose Riogranden-
se) em Guaíba, demitiu 
Rodrigo Ries Mello, que 
também é diretor da 
COOHABMETAL, por 

Trabalhador é reintegrado após intervenção 
do sindicato junto à Justiça do Trabalho

RETROSPECTIVA CONTINUA 
NA PRÓXIMA PÁGINA

Diretores do sindicato se reuniram com representantes 
internacionais da TK ELEVADORES para tratar sobre denúncias.

 Nossa direção também teve um ano  mo-
vimentado apurando e encaminhando diversas 
denúncias à justiça através do setor jurídico do sin-
dicato, que está sempre lutando em defesa dos me-
talúrgicos e metalúrgicas.

 O sindicato também atuou nas negociações dos acordos de participa-
ção nos lucros e resultados de várias empresas para garantir valores justos para 
a categoria.

  Acompanhamos de perto as eleições dos 
Comitês Sindicais de Empresas (CSE) e Comis-
sões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPA) e 
demais decisões como a troca de turnos, feriados e 
outras atividades.

justa causa ao ser questionada pelo próprio funcio-
nário sobre as condições de trabalho. Graças a atua-
ção dos diretores e do setor jurídico do sindicato, o 
trabalhador foi reintegrado e voltou as suas ativida-
des.

Olívio Dutra - Sindicalista, 
ex-prefeito de Porto Alegre 
e ex-governador do estado.

Em abril, a nova direção eleita tomou posse já 
com o desafio de retomar direitos retirados dos 
trabalhadores nos últimos 4 anos de governo.

Trabalhadores da USIMINAS votam proposta de reajuste do PLR.

Assembleia na GKN para informar sobre a negociação do PLR.

Votação do Programa de Lucros e Resultados na TK ELEVADORES.

Depois de muita mobilização, metalúrgicos 
aprovam proposta e encerram a campanha 2022.

Direção acompanha 
votação da CIPA 

na VIEMAR.

Assembleia na CIBER.

Assembleia na HIDROJET.

Assembleia na TMSA encerra campanha 
salarial do setor de Máquinas Agrícolas.

Direção esteve diariamente nas fábricas.

do CRE (Coordenadoria 
Regional de Educação) de 
Guaíba.
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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:

 Seguindo a tradição de solidariedade e compromisso do 
Sindicato dos Metalúrgicos com a socidade, durante o ano inteiro 
os diretores realizaram a entrega de doações de alimentos e aga-
salhos para diversas comunidades.

Sindicato realizou doações de roupas 
e alimentos para famílias vulneráveis

S O L I D A R I E D A D E

 O sindicato organizou diversos encontros de formação 
para capacitar a direção eleita, que também participou de encon-
tros, oficinas e plenárias fora da entidade. Também foram reali-
zadas plenárias para informar a categoria sobre os assuntos mais 
complexos como a Reforma Trabalhista e da Previdência.

Encontros de formação e plenárias
para trabalhadores e direção

F O R M A ç Â O

 Em setembro, o sindicato promoveu o Torneio de Futsal 
dos Metalúrgicos da Grande Porto Alegre. A comissão organiza-
dora estimou cerca de 150 trabalhadores envolvidos na competi-
ção deste ano, a primeira a ser realizada após a pandemia, onde 
todas as atividades culturais e de integração da entidade haviam 
sido suspensas.

Torneio de Futsal dos Metalúrgicos 
reuniu e integrou a categoria

C u lt u r a  e  L a z e r

Equipe OXICOLOR foi a campeã 2022.

Trabalhadores reuniram família e amigos.


