
VEM AÍ O 5º TORNEIO DOS METALÚRGICOS 

Saiba como fazer a declaração do seu Imposto de Renda 2012 

Qualifique-se. Faça um curso!
O sindicato, em parceira com Sulbrasil Cursos,  realizará 

curso de Eletricista e injeção eletrônica, alarme, trava, 

vidro elétrico, som automotivo e película. Terá início em 10 

de abril até o dia 4 de maio de2012, com aulas de segunda a 

Sexta feiras. Maiores informações pelo site www.metarlu-

gicoscarazinho.org.br ou pelo fone (54) 3331-1088. 

Valores promocionais para associados do sindicato e para 

ex-alunos da escola Sulbrasil cursos.

*NOVOS CONVÊNIOS: Disponibilizamos diversos convênios aos associados.

Cirurgião Dentista
Bruno T. Weidlich

Centro Clínico Mont Serrat
Av. Pátria, 761 - sala 804 -  fone 3330-1982

e-mail: bruno.weidlich@yahoo.com.br

  Clínico Geral
»Clareamento
»Odontopediatria
»Próteses (dentaduras)

»Endodontia (tratamento de canal)
»Ortodontia (aparelhos)
»Periodontia (tratamento gengiva)

CRO/RS 18.622

COMERCIAL GROSSI DE COMBUSTÍVEIS 

gasolina 8% à vista
diesel 5% à vista 
etanol 5% à vista  

gasolina 8% à vista
diesel 5% à vista 
etanol 5% à vista  

O Sindicato conta com equipe para fazer sua declaração com desconto de 20%.
Procure-nos para auxiliar na sua declaração do IR. 

O Sindicato dos Metalúrgicos e o Sindicato de Máquinas Agrícolas 
convidam os associados a participar do 5° TORNEIO DE BOLA 07, dia1º 
de maio, a partir das 9 horas. 

PREMIAÇÃO
1° lugar: 20kg de carne mista + 1cx. de cerveja + troféu e medalha;
2° lugar: 10Kg de carne mista + ½ cx. de cerveja + troféu e medalha;
3° lugar: ½ cx. de cerveja + medalhas
Medalhas para o goleador e para o goleiro menos vazado.
Valor da inscrição; R$ 30,00. Local: área de lazer - rua Guanabara, 

- bairro Fey.
As inscrições das equipes deverão ser entregues na sede do sindicato 

até o dia 28 de  abril. 
*Para participar os atletas devem ser metalúrgicos. Fusão de, no 

máximo, 4 empresas. Contatos: 3331-1088, 9648-3986, 9951-0331 e 
3329-3158.

Para participar o atleta deve ser sócio. Filhos dependentes de 
associados também podem participar das disputas.

   O prazo para declarar o 

Imposto de renda 2012 en-

cerra dia 30 de abril.
   É obrigado a declarar o 

contribuinte que:
*recebeu em 2011 rendi-

mentos tributáveis acima 

de R$ 23.499,15;
*teve rendimentos isentos 

acima de R$ 40 mil ao ano;
*Obteve receita bruta de ati-

vidade rural superior a R$ 

117.495,75;

*tinha, em 31 de dezembro 

de 2011, bens que somam 

mais que R$ 300.000,00;
*obteve, em qualquer mês 

do ano, ganho de capital na 

venda de bens ou direitos 

ou em operações de Bolsa;

*  é a multa 

mínima para quem não en-

tregar no prazo. Ela pode 

chegar a 1% do imposto de-

vido ao mês.
    DEDUÇÕES:

R$ 165,74

*dependentes até o limite 
de R$ 1.889,64;
*educação até o limite de 
R$ 2.958,23;
*toda a contribuição à pre-

vidência complementar;
*despesas médicas;
*dedução de empregada do-
méstica até o limite de R$ 
866,60.



CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES
www.metalurgicoscarazinho.org.br

Boletim Informativo
do Sindicato 

dos Metalúrgicos
de Carazinho e região

Março/2012

Medida visa proteger economicamente quem for demitido, sem justa causa, às vésperas do mês de negociação da categoria.

A lei 6.708/79, e a Lei 
7.238/84 ambas no artigo 9º, 
determinam uma indenização 
adicional paga pela empresa, 
equivalente a um salário 
mensal, no caso de dispensa 
do trabalhador sem justa 
causa, desde que ocorra 
dentro do prazo de 30 dias 
antecedentes à data-base, 
que no caso dos metalúrgicos 
de Carazinho,  Sarandi, 
Selbach, Rondinha, Ronda

Alta,  Tapera,  Soledade,  
Colorado, Victor Graeff,  
Chapada, Constantina, Não- 
Me-Toque e Espumoso é em 
1º de maio.

Em qualquer outra situa-
ção de dispensa, a indenização 
não será devida.

A indenização adicional foi 
instituída visando proteger o 
empregado, economicamen-
te, quando dispensando sem

justa causa às vésperas do mês 

da negociação. O aviso prévio, 

trabalhado ou indenizado, 

integra o tempo de serviço 

para todos os efeitos legais (1º 

do artigo 487 da CLT) e será 

contado para fins de indeniza-

ção adicional. No caso de aviso 

prévio indenizado,  será 

considerada a data em que 

terminaria o aviso, caso 

houvesse cumprimento.

Estamos dando início a campanha salarial 2012, sabendo 
que, além do reajuste, existem outras demandas na pauta de 
reivindicações tão importantes quanto o aumento.

Para alcançar um reajuste salarial justo, é preciso que o 
trabalhador participe da campanha junto com o sindicato. ‘‘Só 
assim teremos força para um enfrentamento justo com os 
patrões e obteremos um aumento real de salário. É dessa 
maneira, juntos, que chegaremos a um acordo satisfatório para 
a categoria’’, ressalta Paulo Costa,  presidente do sindicato. 

JUNTOS SOMOS FORTES 

Paulinho acompanha o Deputado Federal Marco Maia

CAMPANHA SALARIAL 2012

Disponibilizamos um link para atendimento online. Acesse www.metarlugicoscarazinho.org.br

O presidente do sindicato 
dos metalúrgicos Paulo 
Gilberto Gonçalves da Costa 
“Paulinho” no dia 5 de março 
(segunda-feira), acompa-
nhou o presidente da câmara 
dos deputados Marco Maia, 
do PT, na visitação ao parque 
da Expodireto Cotrijal 2012 
em Não-Me-Toque.

N a  o p o r t u n i d a d e ,  
Paulinho falou com o deputa-
do sobre a redução da 
jornada de trabalho de 40 
horas semanais e sobre o 
fator previdenciário. 

O deputado se prontificou 
a auxiliar os trabalhadores 
nestas reivindicações, na 
medida do possível.

Dia 13 de abril tem ASSEMBLÉIA. O sindicato dos metalúrgicos de carazinho e 
região convida toda categoria para participar da assembléia que definirá a pauta 
sobre a CAMPANHA SALARIAL deste ano. 

LEMBRE-SE: 13 de abril (sexta-feira), às 19 horas (última convocação), na sede 
do sindicato, na Av. São Bento 501, bairro Glória, em Carazinho.

Participe!!!  ‘‘O sindicato somos nós.’’

Empresas pagarão multa se demitirem no período de 3 de março a 1º de Abril Sindicato investe
em área de lazer

O Sindicato dos meta-
lúrgicos investe em área 
de lazer para melhor aten-
der os filhos dos associa-
dos. Agora as crianças têm-
novas opções para brincar 
com segurança. Estão à 
disposição diversos brin-
quedos, em um amplo es-
paço, na sede do sindica-
to.
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