
 Na próxima quinta-feira, dia 08 de outubro, a partir das 18h30, os trabalhado-
res/as da Reparação de Veículos estão convocados para participar da ASSEMBEIA 
GERAL VIRTUAL da categoria, momento em que será possível avaliar e votar na 
proposta de reajuste salarial para 2020. Mas fique atento: a participação está condicio-
nada à inscrição prévia para receber o link de acesso.

ESPECIAL REPARAÇÃO DE VEÍCULOS
OUTUBRO/2020   ANO XXVI

A VEZ E A VOZ
Informativo do Sindicato dos Trabalhadores nas Ind. Metal. 

Mecân. e de Mat. Elét. de Canoas e Nova Santa Rita

ASSEMBLEIA GERAL 
VIRTUAL

DIA 08/10/2020
ÀS 18H30

FIQUE ATENTO AO EDITAL
Inscrições 

de 6 a 8 de outubro

REPARAÇÃO DE VEÍCULOS

É HORA DE AVALIAR A PROPOSTA DE 
REAJUSTE SALARIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL 
DA REPARAÇÃO DE VEÍCULOS

O SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS INDÚSTRIAS META-
LÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE CANOAS 
E NOVA SANTA RITA, com as disposições estatutárias e legais, atinen-
tes, por seu presidente, vem através do presente edital, CONVOCAR 
a categoria profissional da Reparação de Veículos, para a Assembleia 
Geral da Campanha Salarial 2020, a ser realizada, no próximo dia 08 
de outubro de 2020, às 18h30, em formato de VÍDEOCONFERÊNCIA, 
com a seguinte ordem do dia:
1- Examinar a proposta patronal das cláusulas econômicas para o adi-
tamento da Convenção Coletiva de Trabalho de 2019/2021, em vigor; 
2- Aprovar ou não o conteúdo das cláusulas econômicas que farão 
parte do aditamento da Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2021; 
3- Ratificar ou não, juntamente com as cláusulas econômicas, o descon-
to negocial que já se encontra na CCT 2019/21, a ser descontado dos 
trabalhadores beneficiados pela Convenção, adequando a (s) datas) 
de desconto, quanto aos meses que eventualmente não tenham sido 
descontados ainda;

IMPORTANTE: Os tabalhadores(as) da categoria terão dos dias 06 a 
08 de outubro, neste até às 17h, para efetuarem sua inscrição para par-
ticipação na Assembleia, enviando o nome completo e a empresa que 
trabalha, via aplicativo Whatsapp para o nº (51) 993 225 118. A inscrição 
propiciará a inserção do nome na lista de presença da assembleia, bem 
como, o envio de linkpara ter acesso ao portal da vídeo coferência.

Canoas, 02 de Outubro de 2020
PAULO CHITOLINA

Presidente

Confira o EDITAL e as instruções no verso



ASSEMBLEIA GERAL DOS 
TRABALHADORES SERÁ VIRTUAL

 Neste ano, as condições para realizar a ASSEMBLEIA GERAL DOS TRA-
BALHADORES estão diferentes. Por conta da pandemia da COVID-19, o encontro 
será realizado de forma virtual, utilizando uma plataforma web. Neste sentido, é im-
portante que os trabalhadores e trabalhadoras se organizem, realizando uma inscrição 
prévia por meio do canal de whatsapp do Sindicato e, posteriomente, acessando a pla-
taforma que será encaminhanda aos inscritos. Confira abaixo o passo a passo de como 
realizar a inscrição e participar desta decisão.

1. INSCRIÇÃO VIA WHATSAPP
 O trabalhador deve cadastrar 
na agenda do celular o número de 
whatsapp do Sidicato;
 Após realizar o cadastro, 
deve chamar o Sindicato no aplica-
tivo whatsapp - via mensagem - in-
formando o nome completo e a em-
presa na qual trabalha.
 O Sindicato irá responder a 
mensagem, confirmando a inscrição 
para a assembleia geral.
 Inscrições ocorrem de 6 a 8 
de outubro.

(51) 99322.5118

Rede de Trabalhadores
do Sindicato

Não esqueça de salvar 
o número na agenda 

do seu celular

2. DIA DA ASSEMBLEIA GERAL
 No dia 08 de outubro de 2020, 
a partir das 18h30, será realizada a 
ASSEMBLEIA GERAL VIRTUAL.
 Neste dia, com 30 minutos de 
antecedência, todos os trabalhadores 
e trabalhadoras que demonstraram in-
teresse irão receber o link de acesso 
da reunião.
 Antes da apresentação da pro-
posta, a direção irá repassar as orienta-
ções para a realização da Assembleia, 
assim como a maneira que ocorrerá a 
votação.
 Os trabalhadores/as que tive-
rem qualquer dificuldade ao ingressar 
na plataforma, receberão auxílio de 
uma equipe do Sindicato.


