Caxias do Sul, 20 de fevereiro de 2021
Ofício 005/2021
Excelentíssimo Sr. João Carlos Breda
Presidente da Amesne
Assunto: Suspensão geral das atividades entre as 22h e as 5h
Senhor Presidente,
O SIMECS – Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do
Sul e Região, representa 17 municípios, 52 mil postos de trabalho e R$ 23 bilhões de faturamento
das empresas de sua base, sendo considerado um dos maiores polos metalmecânico e automotivo
do País, de grande importância e relevância em âmbito nacional e internacional.
O SIMECS – Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do
Sul e Região, representante de 17 municípios, 52 mil postos de trabalho e R$ 23 bilhões de
faturamento das empresas de sua base, manifesta preocupação com relação a falta de clareza
sobre os setores impactados pela suspensão geral das atividades entre o período das 22h e 5h.
A manutenção das atividades industriais neste horário é imprescindível, tendo em vista que é uma
das formas para as empresas adequarem seu quadro de funcionários e cumprir os protocolos
estabelecidos na bandeira preta, que reduz o percentual de pessoas dentro das companhias. Ou
seja, utilizar o turno da noite possibilita ampliar horários, evitar aglomerações e, ao mesmo
tempo, manter a produção das indústrias.
Como representante de um dos maiores polos metalmecânico e automotivo do País, o Simecs
entende que medidas como essas, estabelecida pelo novo decreto do Governo do Estado, são
necessárias nesse momento de preocupação com o avanço do nível de contaminação pela Covid19, mas reforça que os protocolos seguidos pelas indústrias de Caxias do Sul e região são
extremamente rígidos e desenvolvidos para garantir a saúde e a segurança dos trabalhadores e de
toda a população.
Dessa forma, solicitamos uma atenção especial para que as indústrias possam manter suas
atividades no período das 22h e 5h.
Paulo Antônio Spanholi
Presidente do SIMECS

