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Calendário da Colônia de Férias

Inscrições ocorrem no dia 10/12,
às 6h da manhã, na sede do Sindicato!

(Rua Caramuru, 330 - Centro de Canoas)

 Semana / Mês Dez/2021 Jan/2022 Fev/2022
1ª Semana -------- 03/01 a 10/01 31/01 a 07/02
2ª Semana -------- 10/01 a 17/01 07/02 a 14/02
3ª Semana 20/12 a 27/12 17/01 a 24/01 14/02 a 21/02
4ª Semana 27/12 a 03/01 24/01 a 31/01 24/02 a 03/03*

COLÔNIA DE FÉRIAS

ASSEMBLEIA GERAL APROVA 
REGRAS E CALENDÁRIO

PARA A TEMPORADA DE VERANEIO

INSCRIÇÕES PARA A TEMPORADA OCORREM DIA 10
 Após uma temporada com restrições por 
conta da pandemia da COVID-19, a Colônia de 
Férias dos Metalúrgicos de Canoas e Nova Santa 
Rita retoma neste verão a operação total do seu 
espaço. No último dia 20 de novembro, os usuários 
participaram da ASSEMBLEIA GERAL que 
definiu as regras e o calendário do veraneio. Nesta 
temporada a Colônia poderá ter 100% de ocupação 
dos apartamentos, bem como o uso dos espaços 
coletivos (quadra de areia, pracinha, cancha de 
bocha e churrasqueiras). O espaço reservado para 
o Camping também estará liberado, respeitando 
o distancimento entre as barracas. Caso ocorram 
mudanças nos decretos municipais e estaduais, o 
Sindicato irá informar os usuários.
 No próximo dia 10 de dezembro, a 
partir das 6h, serão realizadas as inscrições para 
o veraneio. Como ocorre tradicionalmente, serão 
disponibilizadas 10 semanas para a alta temporada 
(ver calendário), sendo uma delas adaptada para 
o feriado de Carnaval. “Há alguns anos nós 
fizemos a experiência de uma semana diferente 
para o feriado de Carnaval e deu muito certo. Os 
trabalhadores puderam aproveitar mais, visto que 
muitos conseguem este feriadão. Por isso, nesta 
temporada terá novamente esta adaptação”, 
afirmou o presidente Paulo Chitolina.
 Para realizar a inscrição na semana 
desejada, o associado/a ou o/a dependente deve 
comparecer no Ginásio de Esportes na data e na 
hora definidas pela Assembleia Geral munido/a de 
carteirinha de sócio (com nº da matrícula). Para 
realizar o acerto dos valores da reserva, é preciso 
trazer junto contracheque atualizado.

COVID-19: A PREVENÇÃO CONTINUA
 Mesmo que as atividades presenciais 
estejam sendo retomadas, os cuidados de prevenção 
contra a COVID-19 continuam. Neste sentido, os 
usuários da Colônia de Férias terão que seguir 
as medidas de prevenção nos espaços coletivos 
e apresentar o comprovante de vancinação 
(cartão físico ou via aplicativo ConecteSUS). A 
medida foi aprovada na Assembleia Geral.

• • Uso obrigatório de máscara 
nos espaços coletivos;
• Higienização constante das mãos 
(água e/ou álcool gel);
• Distanciamento social;
• Evitar o compartilhamento de 
objetos de uso pessoal, como 
talheres, copos, chimarrão...

MUDANÇAS DA TEMPORADA
 Em acordo com as definições da 
Assembleia Geral, houveram mudanças quanto 
aos prazos para o pagamento da reserva. Agora, 
os usuários deverão realizar o acerto dos valores 
dentro dos novos prazos (ver quadro na página 
2). “O tempo para o acerto foi reduzido porque 
nos anos anteriores tivemos problemas com 
as desistências e acabávamos ficando com 
poucos dias para ofertar a vaga a outra pessoa 
interessada”, justifica o vice-presidente Silvio 
Bica. 
 Também foram definidas mudanças em 
relação ao uso dos ônibus disponibilizados pelo 
Sindicato. Agora, a entidade irá arcar com 50% do 
valor das passagens (ida e volta).
 A íntegra das informações sobre a 
temporada 2021/2022 na Colônia de Férias você 
confere nas próximas páginas deste informativo, e 
abaixo, o calendário do veraneio! 

*Semana Especial
“CARNAVAL”
entre os dias

24/02 e 03/03
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As inscrições serão feitas numa única data:10 
de dezembro, sexta-feira, a partir das 6 horas da 
manhã - para todas as 10 semanas do veraneio.

O atendimento é por ordem de chegada e, na 
ocasião, dirigentes e funcionários do sindicato 
auxiliarão no processo de escolha da semana 
e do apartamento desejado pelo/a associado/a, 
que deve trazer a carteirinha de associado 
e documento oficial com foto de todos os 
dependentes e acompanhantes (Identidade ou 
Certidão de Nascimento). Para que seja efetuado 
o pagamento, deve trazer também o último 
contracheque do mês anterior para que o pessoal 
da Tesouraria possa efetuar os cálculos e receber 
o valor da respectiva inscrição.

Se o(a) associado(a) quiser deixar para acertar 
posteriormente, ele deverá ficar atento aos prazos 
aprovadas na Assembleia Geral (ver quadro 
“prazos de pagamento”). 

ATENÇÃO: Se deixar passar o prazo, 
perde a inscrição para outro(a) associado(a) 
interessado(a), que aguarda vaga numa lista 
de espera.

Confira as principais regras da Colônia de Férias para a temporada

O(a) trabalhador(a) associado(a) pagará 10% 
sobre seu salário-base, limitado ao teto de R$ 
4.000,00 para a locação de apartamentos, ou 5% 
para a locação do camping. Os sócios solidários 
pagam valor fixo de R$ 400,00. Os aposentados 
pagam a porcentagem respectiva de locação sobre 
seus salários de aposentadoria, mínimo de R$ 
150,00 e limitado ao teto de R$ 400,00.

ATENÇÃO I: Nenhum sócio da ativa, 
aposentado, estagiário e cotista pagará menos que 
R$ 150,00 para apartamento ou R$ 75,00 para o 
camping pela semana.

ATENÇÃO II: Fora da temporada de veraneio, 
o(a) trabalhador(a) associado(a) pagará a metade 
do valor pago para a temporada, ou seja, apenas 5% 
do salário base, no limite de R$ 20,00 por família, 
por dia. Quando um(a) associado(a) quiser levar 
nesse período um(a) não-associado(a), este(a) 
paga individualmente R$ 25,00 por dia.

A Colônia de Férias dá prioridade de locação 
dos espaços para associados e dependentes. 
Porém, o associado(a) poderá levar na semana 
- respeitando a capacidade de até 5 pessoas na 
estadia do apartamento - acompanhantes não 
dependentes.

No entanto, de acordo com as regras, todos os 
acompanhantes  maiores de 12 anos, deverão pagar 
taxa relativa a 5% do salário-base do associado.

INSCRIÇÕES

CUSTOS

ACOMPANHANTES

DIÁRIA DE VISITA

TRANSPORTE

SEGURANÇA

LIMPEZA

ZELADORIA

UTENSÍLIOS

CAMPING

ESTACIONAMENTO

Prazos de pagamento
Semanas de Dezembro:

pagamento até 17/12/2021
Semanas de Janeiro:

pagamento até 24/12/2021
Semanas de Fevereiro:

pagamento até 15/01/2022
Semana Especial Carnaval:

pagamento até 25/01/2022 

ATENÇÃO!!

Os não associados, que passarem um dia na 
Colônia visitando um sócio, pagarão uma diária 
no valor de R$ 20,00 por pessoa.

Com o objetivo de manter o princípio de 
solidariedade na categoria e possibilitar um meio 
de transporte para todos que desejam veranear na 
CF, a Assembleia Geral aprovou que o sindicato 
custeie 50% da passagem do ônibus ofertado pela 
entidade. Desta forma, associados e dependentes 
que desejarem utilizar o transporte pagarão R$ 
26,00 (ida e volta). Acompanhantes e não sócios 
pagam o valor de R$ 52,00. Crianças menores de 7 
anos permanecem isentas. O acerto do transporte 
devem ocorrer junto com o pagamento da estadia.

Os ônibus sairão da frente da sede do Sindicato 
nas segundas-feiras, às 8 horas da manhã e, 
posteriormente, transportarão de volta os usuários 
da semana anterior.

ATENÇÃO: O DAER exige uma listagem 
com a identificação de todos os passageiros, 
juntamente ao documento de identidade. No 
caso de fiscalização, qualquer alteração pode 
acarretar multas para a empresa de ônibus e pontos 
na carteira de habilitação dos motoristas. Por isso, 
não é possível incluir passageiros de última hora, 
mesmo que tenha lugar sobrando nos ônibus.

Portanto, a apresentação do documento de 
todos os passageiros é obrigatória já no momento 
de pagamento da estadia.

Por uma questão de segurança, toda e qualquer 
pessoa que quiser ter acesso à colônia deverá 
identificar-se na zeladoria e portar a pulseira que 
o identifica como usuário, fornecida no ingresso.

O trânsito de pessoas desconhecidas ou 
suspeitas deve ser comunicado ao guarda ou 
ao zelador. É bom lembrar que o sindicato não 
se responsabiliza por eventuais casos de furtos 
dentro da Colônia. Portanto, todo o cuidado é 
pouco e muito necessário.

O trânsito de automóveis deve se limitar até 
a área de estacionamento e a velocidade dos 
veículos deve ser a mínima possível devido à 
movimentação de crianças no local.

As motocicletas não podem transitar dentro da 
Colônia de Férias e têm estacionamento especial 
junto à entrada do pátio.

1 - O Sindicato lembra que a voltagem 
da Colônia de Férias é 220 Volts.

2 - O uso de máscara nos espaços coletivos 
será obrigatório, bem como a comprovação de 
vacinação (cartão físico ou app ConecteSUS).

 Os sócios e dependentes serão responsáveis 
pela limpeza e conservação das instalações, 
inclusive de banheiros, cozinha, lavanderia e 
corredores.
 Os banheiros externos são de uso dos 
usuários do camping. Os demais usuários devem 
usar o banheiro exclusivo de seus apartamentos.
 O lixo deverá ser ensacado e colocado no 
depósito próximo ao portão principal da Colônia 
de Férias.
 Não será permitida a presença de quaisquer 
tipos de animais de estimação nas dependências 
da CF.
 No final da estadia, às 9 horas da manhã, 
os usuários deverão entregar as peças limpas, 
em condições de uso por outras pessoas. Os 
responsáveis pela zeladoria e administração 
da CF estão orientados a revisar a higiene dos 
apartamentos no final da estadia.

A zeladoria faz o serviço de consertos 
e manutenção, por isso qualquer problema 
com relação à estrutura deve ser comunicado 
imediatamente aos zeladores Ubiratan Quintana e 
Josiana Lucas Quintana.

Porém, é bom lembrar que o cuidado para 
evitar alagamentos, entupimentos e consumos 
desnecessários de água e luz é imprescindível, 
uma responsabilidade de todos.

Embora o sindicato ofereça alguns utensílios 
básicos, os usuários deverão trazer de casa seus 
pratos, talheres, travesseiros, roupas de cama, 
materiais de limpeza, de higiene e de uso pessoal, 
eletrodomésticos, entre outros utensílios.

Não é permitido os usuários do camping 
amarrarem suas barracas nas telas que cercam a 
Colônia de Férias. Antes de instalar barracas, os 
acompanhantes devem consultar o zelador sobre 
os locais disponíveis.

Os associados e dependentes sempre terão a 
preferência nos espaços do camping.

O estacionamento pode não comportar todos 
os veículos durante as semanas da temporada. 
Neste sentido, o uso do espaço é prioritário para os 
associados e dependentes hospedados na semana. 
Visitantes estacionam na rua lateral.
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Na manhã do dia 20 de novembro, o 
Sindicato realizou a Assembleia Geral 
da Colônia de Férias da categoria, que 
tratou das regras de veraneio para a 
alta temporada 2021/2022 e, ainda, 
apresentou a prestação de contas da CF 
(confira ao lado), na ocasião, analisada 
e aprovada pelos presentes.

Em razão da pandemia da Covid-19 
e de todas as restrições que foram 
impostas por ela, a última temporada 
foi de baixo movimento na Colônia 
de Férias. Por este motivo, os valores 
arrecadados com as estadias tiveram 
uma baixa expressiva, o que resultou 
em um déficit de R$ 187.161,86. 

No entanto, o Sindicato não deixou 
de oferecer o espaço para o uso dos 
associados, tampouco deixou de fazer 
investimentos e melhorias. Assim, 
verifica-se no extrato da prestação de 
contas as adequações na estação de 
tratamento de esgosto, bem como a 
pintura no prédio da CF e a manutenção 
nos espaços de uso coletivo, como a 
quadra de areia e as churrasqueiras. 
Ainda, para promover um espaço de 
inclusão, o Sindicato está adequando 
banheiros para pessoas portadoras 
de necessidades especiais (veja mais 
detalhes das melhorias na página 4).

“Nós trabalhamos para manter a 
qualidade da estrutura da Colônia de 
Férias e poder receber os veranistas da 
melhor forma possível nesta retomada, 
presencial apesar do impacto que a 
pandemia trouxe à sustenção da nossa 
área de lazer. Mas acreditamos que 
será uma temporada de movimento e 
de pleno retorno, claro, obedecendo 
todas as medidas de prevenção para 
um veraneio 100% seguro”, afirmou o 
tesoureiro Flavio Souza.  

Prestação de Contas da Colônia de Férias é aprovada

COLÔNIA DE FÉRIAS

Resumo das taxas de estadia na temporada
APARTAMENTOS: 10% do salário base do/a titular por semana (valor inclui estadia do sócio/a 
e seus dependentes).
SÓCIOS SOLIDÁRIOS: R$ 400,00 (valor fixo) por semana.
APOSENTADOS: No mínimo R$ 150,00 ou 10% do salário do benefício, no teto de R$ 400,00.
CAMPING: 5% do salário base do/a titular por semana; (valor inclui estadia do sócio/a e seus 

RÚBRICAS NOV E DEZ 
2020

JAN A OUT 
2021 TOTAL % DO TOTAL

RECEITAS R$ R$ R$ %
Estadias  14.956,05  36.050,78  51.006,83 99,77%

Aluguel Bar  -    -  -   0,00%
Aluguel Casa Zelador  20,00  100,00  120,00 0,23%

SUB-TOTAL  14.976,05  36.150,78  51.126,83 100,00%
Déficit do Período  43.061,35  144.100,51  187.161,86 366,07%

TOTAL  58.037,40  180.251,29  238.288,69 

DESPESAS  R$  R$  R$ %
Folha de Pagamento 

(Remuneração,Enc.Sociais,Benefícios Sociais)  16.732,07  79.430,84  96.162,91 47,22%

Servicos de Limpeza (Caixa 
Dágua,Fossa,Dedetização)(*)  23.136,40  -    23.136,40 11,36%

Servicos Manutencão Prédio/Instalacões
(Mão-de-obra) (*)  (**)  -   15.746,53  15.746,53 7,73%

Servicos Manutencão Máquinas/Equipamentos(*)  1.799,00  -    1.799,00 0,88%

Serviços Diversos (fretes/entulhos)  950,50  18,00  968,50 0,48%

Adequação ETE (tratamento de esgoto)  -    34.652,78 

Material de Limpeza  757,70  382,41  1.140,11 0,56%

Material de Copa/Cozinha (gás)  -    2.110,75  2.110,75 1,04%

Material Diverso/Ferramenta  de Consumo  -    75,00  75,00 0,04%

Material de Manutenção Máq.Equip.  -    287,71  287,71 0,14%

Material Manutencão Prédios/Instalacões (**)  3.870,25  4.972,25  8.842,50 4,34%

Refeicões  36,50  354,76  391,26 0,19%

Conduções  -    80,00  80,00 0,04%

Energia Elétrica  1.937,04  16.835,93  18.772,97 9,22%

Àgua/Saneamento  1.982,98  20.699,37  22.682,35 11,14%

Tarifa Telefônica  667,64  4.397,86  5.065,50 2,49%

Locacão Ônibus  -    -    -   0,00%

Estacionamentos e Pedágio  77,40  207,10  284,50 0,14%
Bens Duráveis (colchões/Equip.Manut.Peq.Valor)  2.385,00  -    2.385,00 1,17%

Diversas  133,50  -    133,50 0,07%

Aquisição Mobiliário (***)  3.571,42  -    3.571,42 1,75%
TOTAL  58.037,40  180.251,29  203.635,91 100,00%

Aquisições Jan a Dez/2020
05 GELADEIRAS CONSUL  R$ 3.200,00 
02 MOTOBOMBAS FERRARI R$ 371,42 
T O T A L  R$ 3.571,42

 Valtuir S. da Silveira
TC CRC/RS 46.039

Flávio  José Fontana de Souza
   Tesoureiro

Paulo Chitolina
Presidente

dependentes).
ACOMPANHANTES: Maiores de 12 anos de idade pagam, cada um, 5% do salário base do associado para estadia da semana nos apartamentos. No 
camping, acompanhantes pagam taxa diária de R$ 15,00 (ex-dependente do sócio) ou R$ 30,00 (não dependente ou amigo indicado pelo associado).
TAXAS MÍNIMAS E MÁXIMAS: R$ 150,00 = valor mínimo / R$ 400,00 = valor máximo.
PASSAGENS: Associados, dependentes e crianças acima de 7 anos de idade pagam R$ 26,00 (ida e volta). Acompanhantes e não-sócios pagam R$ 
52,00 (ida e volta).
LOCAÇÃO DE APARTAMENTO P/ NÃO SÓCIOS: Indicado por associado(a) (que se responsabiliza pelo inquilino), diária fixa de R$ 90,00.
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Neste verão, o Sindicato renovou mais 
uma vez a parceria com o Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Leopoldo e Região 
que permite aos associados, dependentes 
e acompanhantes o uso das piscinas da 
instituição.

Além disso, nossos associados e seus 
dependentes podem utilizar as demais 
estruturas de lazer, como a ampla área verde 
com churrasqueiras e o campo de futebol 
sete (este requer agendamento prévio com 
o ecônomo do Sindicato). Para isto, basta 

Parceria garantida com as piscinas em São Leopoldo

 Os metalúrgicos/as que forem 
aproveitar a Colônia de Férias de Mariluz 
neste verão irão encontrar um espaço 
revitalizado, com melhorias e adequações. 
Isso porque durante o ano o Sindicato 
investiu para garantir a manutenção do 
local, e ainda, trazer melhorias que visam 
a inclusão de todos e todas que desejam ter 
uns dias de descanso no litoral.

Espaço das churrasqueiras na Colônia

Pintura externa sendo realizada na CF

apresentar a carteirinha de sócio ou dependente do nosso 
sindicato, um documento com foto, pagar a taxa de 
manutenção (R$ 15,00 por pessoa/dia ou R$ 120,00 para 
toda a temporada), e se submeter às regras definidas pela 
categoria metalúrgica local. A temporada tem início no 
dia 18 de dezembro e segue até março de 2022.

O sindicato está localizado na Av. David Canabarro, 
nº 106, Bairro Morro do Espelho, em São Leopoldo/
RS. O espaço é aberto de terça a domingo, das 10h às 
20h (segunda-feiras fechado para manutenção). Mais 
informações podem ser obtidas pelo fone (51) 3554.2542.

ATENÇÃO
Tem mudança no endereço 

da Colônia de Férias

O jornal A Vez e a Voz é uma publicação do Sindicato dos
Trabalhadores Metalúrgicos de Canoas e Nova Sta Rita - STIMMMEC

Presidente: Paulo Chitolina
Vice-presidente: Silvio Bica

Secretário de Imprensa:
André Soares (Índio)

Assessoria de Imprensa:
Rita Garrido (Reg. Prof. nº 18.683)

Telefone DDG: 0800.000.0212
Colônia de Férias: (51) 3683.1819
contato@sindimetalcanoas.org.br
Site: www.sindimetalcanoas.org.br

Rua Caramuru, 330 -
Centro de Canoas/RS

Salário Mínimo Nacional: R$ 1.100,00
Piso Regional do RS: R$ 1.346,46

Pisos salariais: Metalúrgicos |
Máquinas Agrícolas: R$ 1.543,16

R$ 6,23/hora (para menor aprendiz)

Reparação de Veículos:
R$ 1.533,40 ou R$ 6,97/h

(piso normativo)
R$ 1.397,25 ou R$ 6,21/h

(piso ingresso p/ borracheiro)
Adicional de Insalubridade:

Grau Médio / 20% do SM: R$ 220,00
Grau Máximo / 40% R$ 440,00

EXPEDIENTE INDICADORES SALARIAIS

A prefeitura Municipal de Imbé realizou 
nos últimos meses adequações para um melhor 
ordenamento urbano no município, o que resultou 
em alteração no endereço da Colônia de Férias. 
Para os trabalhadores/as que já conhecem o 
local, não há problemas. Mas para aqueles/as 
que nunca veranearam na CF, a busca deve ser 
pelo novo logradouro: Avenida Paraguassu, 
6541 - Nordeste - Imbé/ RS. Dúvidas podem 
ser esclarecidad diretamente com a zeladoria 
da Colônia de Férias, pelo fone (51) 3683.1819 
(Ubiratan).

Reparação de Veículos
Atenção para a

antecipação salarial
Os trabalhadores e trabalhadoras da Reparação 

de Veículos devem ficar atentos ao cumprimento 
do parágrado segundo da clásula quarta da 
Convenção Coletiva de Trabalho, que aborda a 
antecipação salarial. O reajuste de 1,5%, a título 
de antecipação, deve constar no contra-cheque do 
mês de novembro, visto que a inflação do período 
foi superior à 5%. Em caso de dúvida, entre em 
contato com o Sindicato pelos canais disponíveis. 

Entrada da Colônia de Férias em Mariluz

 Para um melhor funcionamento da 
estrutura, visto que a temporada de veraneio 
tem maior movimento, foi realizada a ampliação 
da estação de tratamento de esgoto, sendo esta 
também uma exigência da Secretaria do Meio 
Ambiente do município. Desta forma, problemas 
com vazamentos e entupimentos ficam por hora 
solucionados.

 A área das churrasqueiras, que é um espaço 
bastante utilizado pelos usuários, foi renovada 
com melhorias e pintura, assim como a quadra de 
areia que foi revitalizada após anos de muito uso.
 A direção do Sindicato também 
providenciou a pintura externa do prédio da CF, 
assim como de todos os apartamentos, melhorando 
a estética do local. Ainda, está realizando a 
instalação de banheiros para pessoas portadoras 
de necessidades especiais, que ficarão no plano 
térreo da Colônia.
 “A pandemia impactou as finanças do 
Sindicato, mas nós buscamos alternativas para 
fazer as adequações necessárias e garantir uma 
boa estadia aos trabalhadores durante o veraneio. 
Agora, estamos com a expectativa de uma 
temporada movimentada e esperamos que todos 
e todas que passarem pela Colônia aproveitem ao 
máximo”, afirma o tesoureiro Flavio Souza. 

Confira as melhorias 
para a alta temporada


