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A Vez e a Voz
Foi dada a largada para a grande 

Campanha de Sindicalização 
dos metalúrgicos e metalúrgicas 

de Canoas e Nova Santa Rita. Nos 
próximos meses, os diretores irão 
intensificar as ações nos locais de 
trabalho, com o objetivo de dialogar 
com a diversidade dos trabalhadores e 
trabalhadoras e discutir a importância 
de fortalecer o Sindicato por meio da 
sindicalização. 
 E para ampliar a mobilização 
na categoria, o Sindicato pensou uma 
campanha coletiva, que deve também 
envolver aqueles que hoje já são 
sindicalizados. Para isso, foi criada a 
modalidade de Sócio Sindicalizador, 
que concorre a prêmios ao sindicalizar 
os companheiros ou companheiras da 
fábrica. A cada nova sindicalização, o 
trabalhador ou a trabalhadora tem mais 
chances de ganhar. A premiação conta 
com estadias na Colônia de Férias 
do Sindicato e no Centro de Lazer 
do Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Construção e Mobiliário 
de Bento Gonçalves, espaço que conta 
com apartamentos, área de camping e 
piscinas. Além disso, no final do ano 
será realizado um grande sorteio com 
uma série de novos prêmios (confira no 
verso do informativo), em que todos as 
modalidades de associação concorrem. 
O “número da sorte” é a matricula de 
associação de cada trabalhador/a!

É HORA DE MOBILIZAR E FORTALECER O SINDICATO

Todos os associados ganham brinde!
 Além das premiações, todos os associados (novos e antigos) irão receber o 
Brinde da Campanha, que neste ano é um kit composto por um copo térmico de 
fibra de bambu (350ml) e uma caixa de som emborrachada à prova d’água, entregues 
em uma mochila saco em naylon também personalizada do Sindicato. A proposta é 
ofertar aos trabalhadores e trabalhadoras que fortalecem a luta sindical um brinde 
que seja útil no dia a dia, tanto no local de trabalho quanto nas horas de lazer com os 
familiares e amigos. A entrega será realizada pelos diretores sindicais nas empresas. 
Já os sócios aposentados e solidários podem fazer a retirada do brinde direto na sede 
do Sindicato. 
 O presidente Paulo Chitolina reforça aos companheiros e companheiras que o 
Sindicato passa por um momento de reestruturação, motivo pelo qual o brinde deste 
ano é modesto se comparado com os das edições anteriores. “Sempre investimos em 
bons brindes aos sindicalizados, porque é uma forma de retribuir o apoio. Neste ano, 
apesar da necessidade de equilibrar as contas após um período de fragilização da luta 
sindical, a direção não abriu mão de dar o brinde. Esperamos que os trabalhadores 
gostem e aproveitem, pois foi pensado com muita atenção por todos nós!”   



CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO2 A VEZ E A VOZ

SEJA UM SÓCIO SINDICALIZADOR
E CONCORRA A PRÊMIOS

Quer participar ativamente da Campanha de 
Sindicalização deste ano? Então você pode se 
tornar um Sócio Sindicalizador e concorrer em 
três sorteios que serão realizados nos meses de 
Setembro, Outubro e Novembro. 

Você, sócio, que entende a importância de 
fortalecer e se fazer presente no Sindicato, pode 
passar seu conhecimento para os colegas e 
convidá-los para se associarem. 

O trabalhador que sindicalizar seus colegas 
vai concorrer a estadias no Centro de Lazer do 
SITRACOM de Bento Gonçalves nos finais de 
semana dos meses de Janeiro, Fevereiro e Março, 
além de diárias semanais em Janeiro e Fevereiro 
na nossa Colônia de Férias em Mariluz e um 
Cooler. 

Como faço para participar?
Você já é sócio? Então basta convidar seus 

colegas para se associarem também. Para que 
você participe do sorteio é preciso acompanhar 
o novo associado no ato da inscrição ou você 
mesmo deverá entregar a ficha de associação 
dele. Dessa forma será possível te identificar e 
colocar seu nome na urna de sorteios. Sempre 
que você associar um novo colega o seu nome 
será colocado na urna.

Quando serão os sorteios?
Eles acontecerão sempre nos dias 14 de cada 

mês. Em Setembro, será sortedo um final de 
semana no Centro de Lazer, uma semana na 
Colonia de Férias e um Cooler. Em Outubro e 
Novembro, os mesmos prêmios serão sorteados. 
Todos os sorteios serão transmitidos em lives no 
Facebook do Sindicato (@sindimetalcanoas), às 
18h30.

Boa sorte!!!
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ASSOCIADO DO SINDICATO TEM ACESSO 
À AMPLA ESTRUTURA DE AUXÍLIO E LAZER

Colônia de Férias 

Localizada na Rua Caramuru, 330, no centro 
de Canoas, a Sede do Sindicato é o local onde 
os trabalhadores e trabalhadoras encontram todo 
o auxílio necessário para lidar com assuntos 
ligados às relações de trabalho. É na Sede que 
está o Ambulatório Médico, o Salão de Festas, as 
Secretarias, as Áreas de Lazer e o Departamento 
dos Aposentados. 

Sede em Canoas

Localizada na Praia de Mariluz, em Imbé/
RS, o espaço conta com 61 apartamentos, 
além da área de camping que possui cozinha 
e banheiros coletivos. Há também zeladoria, 
restaurante, estacionamentto, cancha de bocha, 
quadra de vôlei de praia, pracinha para crianças 
e churrasqueiras no local. 

Ambulatório Médico e 
Odontológico

O espaço conta com duas dentistas e três 
médicos, que atendem nas especialidades de 
clínica geral, odontologia e medicina do trabalho. 
A estrutura do departamento tem capacidade 
para atender cerca de 280 pessoas por semana.

Além do serviço de atendimento disponível 
na sede, o Sindicato conta com uma gama de 
convênios com clínicas e médicos especialistas, 
que garantem descontos aos associados/as. 

Todos os sócios 
concorrem no grande 
sorteio de  fim de ano 
Em Dezembro o Sindicato vai sortear uma 

série de prêmios para os todos os seus sócios, 
incluindo aposentados e solidários. Para 
participar basta estar em dia com sua matrícula 
junto ao Sindicato (atualizada e sem débitos). 

O sorteio será transmitido em uma Live 
pelo Facebook (@sindimetalcanoas), no dia 14 
de Dezembro, às 18h30 horas. Fique atento e 
mantenha seu cadastro e sua matrícula em dia.

1. Smart TV 50 polegas2. Notebook
3. Smartphone4. Bicicleta Aro 265. Bicicleta Aro 266. Caixa de som bluetooth7. Fritadeira elétrica Air Fry8. Furadeira/parafuzadeira9. Chaleira elétrica10. Conjunto de facas

Áreas de Lazer

Além de todo auxílio disponível aos 
trabalhadores e trabalhadoras, a sede do Sindicato 
também conta com as áreas de lazer, destinadas à 
socialização entre amigos ou familiares. O Ginásio 
de Esportes oferece uma quadra poliesportiva, 
vestiários, banheiros e arquibancadas com 
capacidade de 1000 expectadores. A Cancha 
de Bocha e a Pista de Boliche são acessíveis 
para PCDs e estão dentro das normas do Corpo 
de Bombeiros. Já o Salão de Festas possui 
capacidade para até 180 pessoas, equipado com 
cozinha, churrasqueiras, banheiros, mesas e 
acentos, eletrodomésticos e utensílios básicos 
(pratos, talheres, espetos, panelas, bacias, entre 
outros).

Plantão Jurídico 
Os associados também dispõem de 

atendimento jurídico por meio de dois escritórios 
parceiros do Sindicato. Os plantões ocorrem na 
sede da entidade e é preciso estar atento aos dias 
e horários de cada área.   
• Trabalhista e Direito do Consumidor  

Segundas e Quartas-feiras, das 16h30 às 
18h30.

• Previdenciário e Acidente do Trabalho 
Terças e quintas-feiras, das 14h às 18h.

• Direito Cível Judicial e Extrajudicial 
Sextas-feiras, das 16h30 às 18h30.

Confira a 
premiação do
final de ano. 

O sorteio será
na ordem
listada!


