
 Nova diretoria 2014/2018
Um novo ciclo de trabalho que se inicia

A cerimônia de posse foi reali-
zada no mês de janeiro, na noite de sex-
ta-feira dia 17, contando com a presença 
de trabalahadores da categoria, familia-
res e lideranças sindicais da região.

A solenidade foi coordenada 
pelo Sr. Flávio Fontana de Souza, secre-
tário geral da Federação dos Trabalha-
dores  Metalúrgicos RS. O  presidente 
reeleito, do sindicato Paulo Gilberto Gon-
çalves da Costa, falou do trabalho dos 

diretores para desenvolver um sindica-
to forte. O presidente lembrou que 
haverá desaos importantes para este 
mandato, a luta pela redução da jorna-
da de trabalho de 44 hs para 40 horas 
semanais, sem a redução dos salários.

Campanha salarial reposição 
da inação, mais aumento real. 

Paulo Costa citou também a 
respeito de manter nossos direitos e 
ampliar cada vez mais os direitos dos 

trabalhadores(as). A certeza da continu-
idade desse trabalho, visto por associa-
dos e   outros sindicatos como um sindi-
cato forte e respeitado pelos patrões, 
será sempre a ferramenta de luta do 
trabalhadores(as). Nossa categoria 
conquistou importantes avanços em 
direitos, aliás este é o segredo: ter a 
humildade de reconhecer que muito 
ainda há por fazer, muito há por se lutar 
e avançar cada vez mais.

Companheiros(as), 

2013 foi um excelente ano, �ve-

mos ganhos mas também perdas, um ano 

termina para que outro surge, para que 

possamos corrigir nossos erros.

 Alcançamos nossos obje�vos, 

mais um ano se inicia e com ele vem espe-

rança, sonhos, projetos para o decorrer 

dessa nova etapa que teremos em 2014. 

Para este ano pedimos o mesmo apoio 

que recebemos em 2013 de nossos asso-

ciados, contamos com a sua  par�cipação 

para que melhorias sejam alcançadas,  

para que lutas sejam vencidas e para que 

barreiras sejam derrubadas em nosso 

caminho.

Que o ano novo nos traga muita 

saúde, paz, fé, prosperidade e harmonia, 

para que possamos fazer um bom traba-

lho. 

Agradeço  a Deus e a cada traba-

lhador (a) por estarem depositando em 

mim e em nossa diretoria a confiança que 

precisamos para que prossigamos com 

nosso planejamento, sempre visando 

buscar melhorias em nossa categoria. 

PALAVRA DO PRESIDENTE

REPARAÇÃO DE VEÍCULOS 
PISO SALARIAL: VIGÊNCIA A PARTIR 01/02/2014

PISO SALARIAL: VIGÊNCIA A PARTIR 01/02/2014

Aprendiz (até 06 meses) e função de Borracheiro:

  

        

INDÚSTRIAS METALÚRGICAS  

PISO SALARIAL: VIGÊNCIA A PARTIR 01/02/2014

Vigência 01.02.2014 R$ 946,00 (primeiros 30 dias) R$ 
4,30/h

R$ 1.012,00 (após 30 dias) R$ 
4,60/h

Para aprendiz SENAI Ressalva: não 
poderá em hipótese alguma car 
inferior ao mínimo nacional

R$3,30/h

    

  

  

  
    

Vigência 01.02.2014 R$ 946,00
R$: 4,30 
p/hora

Vigência 01.02.2014 R$ 844,80 R$: 3,84 
p/hora

REAJUSTE
PISO SALARIAL

Paulo Gilberto Gonçalves da Costa - Presidente
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Para os apaixonados pelo futebol vem ai o 7° 

Torneião dos Metalúrgicos!

Muitos trabalhadores que já participaram dos 

torneios sabem o que é usufruir da integração que o esporte 

proporciona, alem da atividade física, são momentos de lazer em 

que os metalúrgicos se encontram com os companheiros de 

outras fábricas.

Companheiros, este ano o sistema de jogo será a seguinte, será 

separados em 2 (dois) grupos as equipes participantes, onde 

jogaram no mês de abril, onde se classificará os 2 ( dois) 

melhores colocados de cada chave para jogarem a grande final 

no dia 01 de maio.

Venha fazer parte desta festa você também! Organize sua 

equipe!

Inscrições abertas a partir do dia 01 de março na secretaria do 

sindicato.

As fichas deverão ser entregues até o dia 04 de abril.

Valor da inscrição R$ 50,00 (cinquenta reais) por equipe.

Fusão de 4 (quatro) empresas.

ACORDO GARANTE MAIS
 LAZER PARA OS TRABALHADORES

Um acordo coletivo 
assinado com o Sindicato 
dos metalúrgicos junto 
c o m  a s  e m p r e s a s 
Sentinela Indústria e com 
de Aparelhos e Paulo 
Andrade Eletricação-
EPP, da cidade de Ronda 
Alta, está garantindo aos 
t r a b a l h a d o r e s 
metalúrgicos de Ronda 

Alta mais descanso aos 
s á b a d o s .  P a r a  o 
presidente do Sindicato 
dos metalúrgicos Paulo 
Costa, esta é mais uma 
c o n q u i s t a  q u e  d á  a 
oportunidade de poder 
dedicar mais tempo para a 
família e lazer. O líder 
sindical destaca que a 
visão é de qualidade de 

vida e lazer para os 
t r a b a l h a d o r e s  o n d e 
certamente alcançaram 
qualidade prossional. 

Nesta visita Paulo 
Costa entregou os brindes 
para os trabalhadores(as) 
das empresas de Ronda 
Alta e de Sarandi na 
Mecânica de Motos Huve 
Ltda.

O Movimento Tarifa 
Zero idealizado e presidido 
por Paulinho Metalúrgico e 
representado  pelo Sindicato 
dos Trabalhadores Metalúrgi-
cos, SindiMáquinas, Bancári-
os, Rodoviários, Comerciári-
os, Construção e Imobiliário, 
tiveram grande participação 
neste movimento, mostrando 
para comunidade que mais 
de 15 anos pagando o pedá-
gio o nosso município deixou 
de crescer e desenvolver, 
perdendo grandes empre-
sas.

2013 terminou com a 
grande noticia que muitos 
carazinhenses esperavam,  
dia 30 de dezembro de 2013 

as cancelas finalmente foram 
abertas e o povo pode passar 
livre.

O governador do Esta-
do do Rio Grande do Sul 
Tarso Genro, acompanhado 
pelos representantes políti-
cos e sindicais, como depu-
tado estadual Edegar Pretto, 
Rene Cecconello ex vice-
prefeito da cidade de Passo 
Fundo, deputado Marcon, 
vereador de carazinho Otto 
do PT , de lideres políticos da 
região, onde o governador 
fez o que nos prometeu, o 
Fim dos Polos de Pedágios 
em nossa cidade e região. 

Então a partir do dia 30 
de dezembro de 2013 toda a 

comunidade de Carazinho e 
demais motoristas estão 
passando livremente, sem a 
cobrança do pedágio. Lem-
brando que o nosso movi-
mento não era contra os 
pedágios e sim contra o valor 
alto que nos cobravam, 
nosso movimento também 
reivindicava a tarifa zero para 
os moradores de Carazinho, 
que na época estava sitiada 
por pedágios. Felizmente o 
governador do estado Tarso 
Genro,  esteve sempre ao 
nosso lado e saimos vitorio-
sos dessa luta:fim dos pedá-
gios em carazinho.

FIM DOS

PEDÁGIOS

VEM AÍ O 7° TORNEIÃO
DOS METALÚRGICOS!

O  S i n d i c a t o  d o s 
Metalúrgicos juntamente com o 
SindiMáquinas continuam com 
a s  r e f o r m a s  n a  s e d e  d o 
Sindicato na Av. São Bento, 501 
onde começou no mês de de-
zembro 2013 com a colocação 
do forro PVC em toda secretaria, 
pintura e acabamentos em toda 
entrada de acesso a secretaria, 
pintura das salas. No final de 
janeiro 2014 começamos com 
as colocações das novas jane-
las no salão social do Sindicato, 

onde também estamos trocan-
do as cerâmicas do banheiro e 
colocando novos encanamen-
tos e melhorando a parte elétri-
ca. Estamos trabalhando para 
melhorar nossa sede para que 
possamos receber da melhor 
maneira nossos associados.

Companheiros(as) 
pedimos desculpas pelos trans-
tornos em nossa sede em fun-
ção de toda a reforma que esta 
sendo feita.

A DIREÇÃO.

REFORMAS
NA SECRETARIA

NADA SE CONQUISTA SEM LUTA!


