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CAMPANHA DE
SINDICALIZAÇÃO
Mobilização junto aos
trabalhadores faz a diferença

CONVÊNIOS
Sindicato fecha novas parcerias

Assembleia para definir regras acontece dia 19

N

o dia 19 de novembro, sábado, a partir
das 9h, acontecerá na sede do Sindicato
(Rua Caramuru, 330 - Centro, Canoas),
a Assembleia Geral com os sócios metalúrgicos
para definir as regras da Colônia de Férias da
próxima temporada de veraneio. O encontro será
realizado de forma presencial.
Na ocasião será discutido o calendário de
inscrições e estadia, bem como as regras gerais e
a disponibilidade de apartamentos para o período.
Também, durante a assembleia, a direção do
Sindicato irá apresentar a prestação de contas
específica da Colônia de Férias referente ao
período 2021/2022, que engloba, além dos custos
fixos, os custos com manutenção e melhorias.

A presença de todas e todos os associados e
associadas, sócios solidários e aposentados (as),
na Assembleia Geral, é fundamental para as
decisões que serão tomadas.
As delibirações da Assembleia Geral serão
anunciadas no próximo informativo do Sindicato,
bem como nas redes sociais da entidade.
Para ficar por dentro de todas as atualizações,
acesse a página do Facebook (facebook.com/
sindimetalcanoas); Instagram (@sindimetalcanoas)
e site (www.sindimetalcanoas.org.br). Também
é possível receber informações via WhatsApp,
salvando o número (51) 99322-5118 e
encaminhando uma mensagem para o Sindicato.
Participe!

Dia 19/11 (sábado),
a partir das 9h,
na sede do Sindicato
(Rua Caramuru, 33

0 - Centro de Canoas)
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CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO

Mobilização junto aos
trabalhadores faz a diferença

Mais de 500 trabalhadores e trabalhadoras
já aproveitaram a Campanha de Sindicalização
2022 para se tornarem sócios do Sindicato dos
Metalúrgicos de Canoas e Nova Santa Rita.
Lançada em agosto, a ação sindical atingiu sua
meta de novos sócios e tem sido uma oportunidade
para a categoria se aproximar cada vez mais do
movimento sindical.
Ao longo dos últimos meses, os diretores têm
visitado constantemente as empresas, realizando
conversas com os trabalhadores e entregando os
brindes da campanha.
Além disso, este ano, os sócios estão tendo
a oportunidade de serem protagonistas da
sindicalização, parcipando de uma forma mais
ativa na conscientização e associação de seus
colegas.
O sócio que decidir participar da Campanha
desta maneira, recebe o título de Sócio
Sindicalizador e pode participar de sorteios
mensais, com premiações. O último sorteio para
o Sócio Sindicalizador acontece este mês, no
dia 16, com transmissão ao vivo pelo Facebook.
Essa foi uma proposta inovadora da direção do
Sindicato, que entende a importancia de uma
participação cada vez mais próxima e ativa da
categoria no movimento sindical.
Ao aderirem à luta sindical, os trabalhadores
garantem um brinde exclusivo da Campanha, que
este ano é um kit, com uma mochila de nylon, um
copo térmico e uma caixa de som à prova d’água.
Os sócios antigos também recebem o kit, caso
você ainda não tenha recebido, entre em contato
conosco para retirá-lo.

Cartilha de benefícios
é entregue aos trabalhadores

Este ano, os sócios também recebem a Cartilha
de Benefícios e Convênios, material que contém
a lista atualizada de parcerias firmadas pelo
Sindicato e que garantem descontos exclusivos
aos associados e associadas. Você pode conferir a
versão digital no site do Sindicato. Se você ainda
não é sócio/sócia, procure um dirigente sindical
na fábrica ou entre em contato com o Sindicato
através do DDG 0800 000 0212 (ligação é
gratuita).

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 suas mensalidades, o sorteio será feito pelo número
da matrícula do sócio. Dúvidas podem ser esclarecidas
junto ao financeiro via WhatsApp (51) 98967-2643.
O sorteio será transmitido em uma Live pelo Facebook
(@sindimetalcanoas), no dia 14 de Dezembro, às 18h30.
Confira os prêmios no box ao lado:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Nas próximas semanas o Sindicato deve
firmar uma nova parceria com a Universidade
La Salle. O novo convênio irá contemplar
acesso à Faculdade, aos Cursos de Idiomas e
aos espaços de Saúde e Lazer da Instituição,
com preços diferenciados para os sócios
metalúrgicos.
Fique atento às nossas redes sociais, porque
assim que a nova parceria for acordada as
regras e detalhes para utilização dos serviços
oferecidos serão divulgados.
Acessando o site do Sindicato você também
confere outras parcerias com instituições de
ensino, como a Ulbra e a Escola Mesquita,
que também disponibilizam descontos aos
associados.

COLÔNIA DE FÉRIAS

GRANDE SORTEIO DE FINAL DE ANO

EXPEDIENTE

Uma nova parceria
está chegando…

Telefone DDG: 0800.000.0212
Colônia de Férias: (51) 3683.1819/ (51)
98445.4017
contato@sindimetalcanoas.org.br
Site: www.sindimetalcanoas.org.br
Rua Caramuru, 330 Centro de Canoas/RS

Smart TV 50 polegas
Notebook
Smartphone
Bicicleta Aro 26
Bicicleta Aro 26
Caixa de som bluetooth
Fritadeira elétrica Air Fry
Furadeira/parafuzadeira
Chaleira elétrica
Conjunto de facas

Manutenção do espaço
para garantir o veraneio

Durante o mês de novembro e dezembro
o Sindicato realizará na Colônia de Férias
da categoria, sediada na praia de Mariluz,
algumas obras de manutenção, com o
objetivo de aprontar o espaço de lazer para
a alta temporada. Os reparos são necessários
devido ao alto fluxo de veranistas no período,
o que exige pleno funcionamento de todos os
equipamentos disponibilizados, assim como
maior segurança e funcionalidade nos espaços
coletivos.
Apesar das obras, a CF não estará fechada
para as estadias na baixa temporada. Quem
planeja dar um pulo no litoral nos próximos
finais de semana ou no feriado da Proclamação
da República pode manter os planos de pé.
Basta entrar em contato com o zelador pelo
fone (51) 98445.4017 (Ubiratan). O acerto da
estadia, que não tem número mínimo de dias
e tem valor reduzido fora da alta temporada,
também pode ser realizado direto com a
zeladoria no momento de ingresso na Colônia.

INDICADORES SALARIAIS
Salário Mínimo Nacional: R$ 1.212,00
Piso Regional do RS: R$ 1.346,46
Pisos salariais: Metalúrgicos |
Máquinas Agrícolas: R$ 1.736,06
R$ 7,00/hora (para menor aprendiz)

Reparação de Veículos:
R$ 1.855,75 ou R$ 8,43/h
(piso normativo)
R$ 1.655,33 ou R$ 7,52/h
(piso ingresso p/ borracheiro)
Adicional de Insalubridade:
Grau Médio / 20% do SM: R$ 242,40
Grau Máximo / 40% R$ 484,80

