
Covid-19
Sindicado fiscaliza o uso 
de EPIs emergenciais e o
cumprimento de acordos

Desde o iníc io da pandemia do Coronavírus, 
em março deste ano, o Sindicato dos 
Metalúrgicos da Grande Porto Alegre 
(STIMEPA) vem trabalhando para garant i r 
o menor impacto possível  no cot id iano do 
trabalhador. 

Com a adoção da Medida Provisór ia 927, que 
permite concessão de fér ias antecipadas ou 
geração de banco de horas,  e da Medida 
Provisór ia 936, que prevê a suspensão 
temporár ia de contrato ou redução de 
jornada e salár io,  o Sindicato tem atuado 
no sent ido de ver i f icar se os patrões estão 
agindo de forma legal ,  e acolhido denúncias 
de trabalhadores.

O secretár io-geral  do STIMEPA, Adr iano 
Fi l ippetto,  re lata que há empresas que 
suspendem os contratos e “convidam” os 
funcionár ios a trabalhar sem bater o cartão ou 
reduzem a jornada no papel ,  mas na prát ica 
“pedem” que os t rabalhadores cumpram a 
jornada inteira.  “A maior ia se sente acuada, 
com medo de perder o emprego, e acaba 
cedendo”,  conta o s indical ista.

Fi l ippetto ressal ta que o Sindicato está 
sensível  à s i tuação de pequenas empresas 

que estão quebrando com a cr ise gerada 
pela pandemia, mas não i rá permit i r  que 
empregadores t i rem provei to da si tuação 
para lucrar em cima dos trabalhadores e do 
governo, que ut i l iza o dinheiro públ ico para 
pagar o benefíc io emergencial  (seguro-
desemprego é usado como base de cálculo) 
no caso de afastamento pela MP 936.

No caso do uso de equipamentos de 
segurança, tanto os essenciais como os 
emergenciais,  em vir tude da doença, o 
Sindicato tem fei to um giro pelas empresas 
para aver iguar se as medidas protet ivas 
estão sendo cumpridas. As v is i tas são 
aleatór ias ou mediante denúncia de 
trabalhadores. 

Por isso é muito importante que o t rabalhador 
fa le o que está acontecendo dentro do seu 
local  de t rabalho. Para ta l ,  d ispomos de três 
canais de comunicação:

WhatsApp (51)99723-7862 

Telefone  (51)3371.9000/ramal 9026 

Emails  secger@stimepa.org.br
           st imepa@stimepa.org.br

www.stimepa.org.br              @stimepars                  @stimepa_comunica                  @Stimepa                   51 99723-7862
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Manter e conquistar mais direitos depende de você. Filie-se!



A luta dos trabalhadores nunca foi  fáci l . 
Sempre que há uma cr ise econômica, 
o lado mais afetado é o da classe 
trabalhadora.  Vivemos hoje uma cr ise 
sani tár ia sem precedentes,  que afeta 
o mundo inteiro.  No Brasi l ,  o fato de 
termos um sistema de saúde públ ica 
def ic i tár io,  no qual  o governo não 
quer invest i r  e s im exterminar,  torna a 
s i tuação ainda mais compl icada. 

Vivemos uma cr ise econômica que já se 
arrasta por alguns anos e que agora se 
aprofunda com a at i tude i r responsável 
de um governo que não respei ta a 
c iência,  negl igencia a pandemia e só 
se preocupa em fazer enfrentamento 
pol í t ico.

Somos um povo trabalhador e cr iat ivo, 
devemos buscar al ternat ivas dentro do 
diálogo e da luta. 

Nós, do Sindicato dos Metalúrgicos 
da Grande Porto Alegre (STIMEPA), 
juntamente com a Federação dos 
Metalúrgicos do Rio Grande do 
Sul  (FTMRS), desde o iníc io da 
pandemia, estamos buscando formas 
de entendimento,  o que resul tou na 
Convenção Colet iva Emergencial , 
que prevê medidas específ icas para o 
período da Covid-19 e assegura todos 
os ganhos histór icos da categor ia.  As 
questões econômicas serão discut idas 
na sequência,  assim que a pandemia 
est iver controlada.

João Bat ista Massena
Presidente do STIMEPA 

Fala Sindicato! 

STIMEPA entrega carro 0 km 
ao ganhador de 2019

Gerson Vandré Santos, 52 anos, operador de CNC na 
empresa KLL (Alvorada), recebeu a chave de um Fiat 
Mobi/2020, nesta sexta-feira (15/05), das mãos do 
presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande 
Porto Alegre (STIMEPA), João Batista Massena.

Casado, pais de dois filhos, Gerson conta que nunca 
havia ganhado nada em sorteios. “Fiquei muito feliz 
e ao mesmo tempo ansioso, porque aguardei muito 
esse momento”, relata.  O Fiat Mobi foi sorteado em 
dezembro passado e faz parte da premiação do se-
gundo semestre de 2019.

Depois de assinar o recibo e pegar as chaves, o 
metalúrgico saiu dirigindo o carro novo acompan-
hado do filho de 17 anos, Nathanael. “Vou vender o 
que tenho, que já está velhinho, e ficar com esse”, 
comemorou.

Participaram da entrega do prêmio os colegas de 
Gérson na KLL, Fábio Nunes e Odair Oliveira; o di-
rigente de Alvorada, Edegar Fernandes; e vários 
membros da diretoria do STIMEPA.

Sorteio 2020
Para concorrer aos prêmios, basta acessar 
https://form.jotformz.com/82336150175654 e se cadastrar. 
Para o primeiro semestre, a premiação será:
1º prêmio – TV de 43 polegadas
2º prêmio – Notebook
3º prêmio – TV de 32 polegadas
4º prêmio – TV de 32 polegadas
5º prêmio – Smartphone
No segundo semestre, o prêmio será um carro popular 0 km.

Gerson Vandré, da KLL, recebe a chave do carro das mãos do presidente 
João Batista Massena.
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Um abraço simbólico, no dia 10 de junho, reuniu 
trabalhadores e trabalhadoras da Ceitec, e diretores 
do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Porto 
Alegre (STIMEPA), em protesto contra a extinção da 
estatal. Localizada na zona Leste da capital gaúcha, 
a Ceitec atua na área de semicondutores. 

O presidente do Sindicato, João Batista Massena, 
lamentou a intenção do governo federal, que irá 
impactar centenas de famílias e a sociedade como 
um todo, uma vez que a Ceitec é uma empresa 
estratégica no desenvolvimento do setor tecnológico 
do País. "Estaremos juntos em mais essa batalha 
para impedir o desmonte do estado brasileiro", disse.

Localizada na zona Leste da capital gaúcha, a Ceitec 
atua na área de semicondutores. Única no Brasil e 
na América do Sul, nas suas capacidades técnicas e 
como embrião no ecossistema da indústria eletrônica.

"Esse governo avança no desmonte do estado, 
passando pela perda da nossa soberania em setores 
estratégicos, como o petróleo, agora chegando à área 
de ciência e tecnologia, ignorando todo investimento 
feito na propriedade intelectual, notadamente em 
tempos de pandemia mundial, onde poderiam ser 
produzidos sensores eletroquímicos para a área de 
saúde do País", diz nota de repúdio emitida pelo 
Sindicato no dia 9 de junho de 2020.

Hidrojet antecipa reajuste
A atuação do Sindicato dentro das fábricas obteve 
uma importante conquista. Em negociação com a 
Hidrojet, o diretor Marcelo Nascimento conseguiu a 
antecipação do reajuste salarial de 2,46% (INPC) 
para a folha de maio, já paga no começo de junho. 
Esse percentual será negociado para o restante 
da categoria em novembro, durante a CCT anual, 
quando as empresas pagam os valores retroativos à 
data-base (1º de maio).

Nascimento ressaltou que a conquista é resultado de 
uma política de diálogo entre Sindicato e empresas. 
“Isso possibilitou colocar dinheiro na mão do 
trabalhador e da trabalhadora antes da data prevista 
e, com isso, ajudar a movimentar a economia”, disse. 

Segundo ele, não houve demissões, suspensão de 
contratos ou redução de salários durante a pandemia 
na Hidrojet.

Giro pelas fábricas
Ação Social

No dia 30 de maio, o secretário-geral do STIMEPA, 
Adriano Filippetto, participou de mutirão na Vila 
Cruzeiro, promovido pela CUT nos Bairros e a União 
de Vilas. 

Foram preparadas e distribuídas cerca de 400 
marmitas e kits de higiene (sabonete e máscaras 
de proteção) para a população carente do local, que 
também receberam orientações sobre os cuidados 
a serem tomados durante a pandemia da Covid-19. 

“Essa ação acontece duas vezes por mês e visa 
levar informações à população esquecida pelo poder 
público”, explica o dirigente sindical.
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Metalúrgicos protestam contra extinção da Ceitec



Jornal do Sindicato 
dos Metalúrgicos da
Grande Porto Alegre
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