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Colônia de Férias

Assembleia aprova calendário
e regras para o veraneio

Colônia de Férias pronta para receber os veranistas

TEMPORADA 2014 / 2015
CALENDÁRIO DA COLÔNIA DE FÉRIAS
MÊS / SEMANAS

Na assembleia do dia 22 de novembro
passado, a categoria avaliou e praticamente
manteve inalteradas todas as regras da Colônia de
Férias (CF) para a próxima temporada (veja nas
páginas 2, 3 e 4).
Num primeiro momento, mantendo a
tradição de transparência da entidade, a
direção do sindicato apresentou a prestação de
contas da CF, referente ao período
compreendido entre novembro/2013 e
Outubro/2014, que foi aprovada por
praticamente todos os presentes (veja resumo
na página 2).
Posteriormente, a direção do sindicato
abriu a possibilidade para os(as) usuários(as)
exporem suas reivindicações, como reforçar as
regras de respeito aos horários de silêncio e de
higiene e conservação nos apartamentos.
Também foi feita uma análise das regras do ano
passado e apresentadas algumas sugestões
para melhorar a estadia das famílias
metalúrgicas.
INSCRIÇÃO E CALENDÁRIO
Durante a assembleia, os usuários
definiram o dia 12 de dezembro, sexta-feira, a
partir das 6 horas da manhã, a data e horário
para as inscrições das semanas do veraneio
2014 / 2015.
Em seguida, foi apresentada e aprovada
a proposta de calendário, prevendo uma
temporada de 10 semanas a contar do dia 22 de
dezembro.
Veja acima o calendário de inscrições.
Nas páginas 2, 3 e 4, as principais regras
aprovadas na assembleia e o resumo da
prestação de contas da colônia de férias.

DEZ / 2014

JAN / 2015

FEV / 2015

MAR / 2015

1ª SEMANA
2ª SEMANA

-

29/12 a 05/01
05/01 a 12/01

26/01 a 02/02
02/02 a 09/02

23/02 a 02/03
-

3ª SEMANA

-

12/01 a 19/01

09/02 a 16/02

-

19/01 a 26/01

16/02 a 23/02

-

4ª SEMANA

22/12 a 29/12

Inscrições para todas as semanas: dia 12/12/2014, sexta-feira, às 6 horas

UM FELIZ NATAL
E UM PRÓSPERO
ANO NOVO!

Que uma estrela de grandiosa luz
ilumine os passos de todos os
trabalhadores e trabalhadoras
metalúrgicas não só neste Natal,
mas durante todos os dias de 2015.
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MOBILIZAÇÕES

CUT e sindicatos na Marcha pela
Democracia e pela Reforma Política
A CUT e a Central dos Movimentos Sociais
promoveram no dia 4 de dezembro a Marcha pela Defesa da
Democracia e pela Reforma Política. A mobilização iniciou às 17
horas na concentração no Largo Glênio Peres e se encerrou no
Largo Zumbi dos Palmares, com a participação da categoria
metalúrgica. O movimento teve por objetivo chamar às ruas
todos que acreditam na luta pelo fortalecimento da democracia
e pelo combate à corrupção a partir de uma lógica de justiça e
que passa necessariamente pela reforma política.
Segundo o presidente da CUT-RS, Claudir Nespolo,
"os que se opõem a reforma política, das comunicações, agrária

e todas as reformas que o país precisa, são os mesmos que
ajudaram a construir um golpe que levou este país a mergulhar
numa brutal e insana ditadura. Agora eles se movimentam no
sentido de fragilizar um governo com viés notadamente popular
e que, apesar das mudanças que ainda precisa fazer, tem
deixado claro uma opção pelo desenvolvimento com mais
justiça social e com um olhar para os trabalhadores e seus
direitos”, argumentou. Para ele, este cenário exige da CUT e
dos sindicatos filiados e movimentos sociais uma reação. "A
sociedade não pode abrir mão das conquistas garantidas até
agora e precisa estar nas ruas para fortalecer a luta", disse.

Federação avalia campanhas salariais
A Federação dos Trabalhadores Metalúrgicos do RS
promoveu no dia 27 de novembro passado o Seminário de
Avalição 2015, na sede do Sindipolo, em Porto Alegre. O evento
reuniu representantes dos sindicatos filiados e teve como
objetivo avaliar a campanha salarial 2014, analisar as
perspectivas para o próximo ano e iniciar o planejamento das
eleições para direção da FTMRS.
A primeira parte do encontro teve a palestra do
coordenador nacional do Dieese, Clemente Ganz Lúcio, que fez
uma análise da conjuntura atual e dos próximos anos. “É preciso
reorganizar a economia nacional visando a geração e
manutenção de empregos. Os nossos adversários estão

fortalecidos e vão tentar flexibilizar e tirar direitos da classe
trabalhadora”, disse. O economista também falou da
importância de a união dos movimentos sociais e da urgência de
se retomar o desenvolvimento do Brasil, sob pena da perda das
conquistas dos últimos 12 anos.
À tarde, os representantes dos sindicatos filiados à
FTM/CUT avaliaram como positiva a campanha salarial deste
ano, já que todas as bases recuperaram as perdas inflacionárias
e garantiram aumento real e valorização dos pisos salariais.
Ficou decidido que, em março de 2015, a federação fará as
plenárias para decidir a pauta e as estratégias da campanha
salarial de 2015. .

RECEITAS
Estadias
Aluguel Bar
Aluguel Casa Zelador
SUB-TOTAL
Déficit do Período
TOTAL

TOTAL
135.901,75
2.466,60
116,66
138.485,01
242.669,79
381.154,80

% DO TOTAL
98,13%
1,78%
0,08%
100,00%
175,23%

DESPESAS
Folha de Pagamento (Remuneração, encargos e benefícios sociais)
Serviços de Limpeza (Caixa d’água, fossa, dedetização) (*)
Serviços Vigilância/Zeladoria (*)
Serviços Manutenção Prédio/Instalações (Mão-de-obra) (*) (**)
Serviços Manutenção Máquinas/Equipamentos (*)
Serviços Manutenção Móveis/Utensílios (*)
Serviços Diversos (fretes, entulhos)
Material de Limpeza
Material de Copa/Cozinha (gás)
Material Diverso de Consumo
Material de Manutenção Máquinas/Equipamentos
Material Manutenção Prédios/Instalacões (**)
Material Manutenção Móveis/Utensílios
Refeições
Conduções
Energia Elétrica
Água/Saneamento
Tarifa Telefônica
Locação de Ônibus
Estacionamentos e Pedágio
Bens Duráveis (ventiladores)
Seguro Prédios
Diversas
Aquisição Mobiliário (***)
TOTAL

TOTAL
66.732,02
13.014,10
15.853,00
124.800,70
1.341,00
1.500,00
3.100,00
1.976,48
6.854,33
290,30
1.539,48
59.275,08
2.212,50
225,50
313,93
22.303,45
26.040,38
1.080,17
19.950,00
405,50
99,90
1.815,08
186,90
10.245,00
381.154,80

% DO TOTAL
17,51%
3,41%
4,16%
32,74%
0,35%
0,39%
0,81%
0,52%
1,80%
0,08%
0,40%
15,55%
0,58%
0,06%
0,08%
5,85%
6,83%
0,28%
5,23%
0,11%
0,03%
0,48%
0,05%
2,69%
100,00%

(*) Serviços contratados
(**) Incluído custos de melhorias / construções novas
instalações colônia
(***) Fogões, geladeiras, beliches, mesas, cadeiras etc

Paulo Chitolina
Presidente

José Rosales
Tesoureiro
Valtuir Silveira
Contador - TC CRC/RS 46.039

Aprovado reajuste
de 16% no
piso regional

Fruto da luta sindical e do
compromisso assumido pelo governo Tarso
de resgatar o valor original do Piso Regional,
foi aprovado na tarde da terça-feira, 2 de
dezembro, na Assembleia Legislativa do Rio
Grande do Sul, o projeto do reajuste de 16%
neste piso regional. Os 41 deputados
estaduais presentes na sessão votaram a
favor. Além do aumento, a proposta prevê que
trabalhadores do comércio hoteleiro, de
restaurantes, bares e similares passam da
faixa 1 para a faixa 2 de remuneração.
Com a decisão dos deputados
estaduais, os novos pisos passam a valer:

Faixa 1 = R$ 1.006,88
Faixa 2 = R$ 1.030,05
Faixa 3 = R$ 1.053,41
Faixa 4 (metalúrgicos) = R$ 1.095,01
Faixa 5 = R$ 1.276,00

Aprovada prestação de contas
da COLÔNIA DE FÉRIAS
Na assembleia realizada no sábado, dia 22
de novembro, a direção do sindicato apresentou a
prestação de contas da Colônia de Férias. Na
ocasião, foram distribuídas cópias do demonstrativo
de receitas e despesas, mostrando o quanto a CF
arrecadou e quanto o sindicato gastou para manter
aquela estrutura organizada.
Com relação à esta questão, a prestação de
contas mostrou um déficit superior a R$ 242 mil (R$
155 mil a mais que o ano passado). Esse déficit
acontece porque as despesas sempre são superiores
às receitas, fazendo com que a direção do sindicato
tenha de alocar recursos extras para cobrir os gastos
necessários para manter a Colônia de Férias sempre
limpa e bem-conservada.
Na composição do déficit, estão os
investimentos aplicados na troca ou reparo de
instalações elétricas, pisos, telhados, churrasqueiras,
refrigeradores, cercas, portões, fogões, camas,
colchões, chuveiros, torneiras, fechaduras, portas,
janelas e móveis dos apartamentos, na preparação
do camping, na dedetização completa para impedir a
proliferação de insetos diversos e na compra ou
conserto do mobiliário dos apartamentos e outras
instalações. Também estão incluídas as recentes
reformas feitas nas instalações, como a colocação de
cerâmica antiderrapante nas escadas, a ampliação
do estacionamento externo, a colocação de vasos e
floreiras, a elevação do piso do quiosque, entre outros
investimentos em reformas e consertos necessários
para garantir conforto, comodidade e segurança para
os associados e seus dependentes durante o
veraneio.
Após serem dirimidas todas as dúvidas, a
prestação de contas foi aprovada por praticamente
todas as pessoas presentes na assembleia.

stimmmec@terra.com.br
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FIQUE ATENTO

Conheça as principais regras da Colônia
de Férias, aprovadas em assembleia
INSCRIÇÕES
As inscrições serão feitas numa única data 12 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). Este deve trazer a
carteirinha de associado e outro documento oficial
com foto (CI, CTPS, etc). Se quiser efetivar no mesmo
dia a inscrição, deve trazer também o último
contracheque de pagamento (novembro) para que o
pessoal da Tesouraria possa efetuar os cálculos e
receber o pagamento da taxa de inscrição respectiva.
Se o(a) associado(a) quiser deixar para acertar
posteriormente, ele próprio ou um dependente pode
fazê-lo até mais tardar 10 dias corridos antes da
semana escolhida. Se, por exemplo, escolher a
semana do Carnaval (16 a 23 de fevereiro), deve
efetivar a inscrição e pagar o valor respectivo até o dia
6 de fevereiro. Se deixar passar o prazo, corre o risco
de perder a inscrição para outro(a) associado(a)
interessado(a), que aguardava vaga numa lista de
espera.

CUSTOS
O(a) trabalhador(a) associado(a) pagará 10%
sobre seu salário-base, limitado ao teto de R$
2.150,00 para a locação de apartamentos, ou 5% para
locação do camping. Os sócios solidários pagam valor
fixo de R$ 215,00. Os aposentados pagam a
porcentagem respectiva de locação sobre seus
salários de aposentadoria, limitado ao teto de R$
215,00.
ATENÇÃO I: O piso da categoria é o limite mínimo de
pagamento para locação de apartamentos ou espaço
no camping. Ou seja, nenhum sócio da ativa, inclusive
estagiários e cotistas, pagará menos que 10% do piso
da categoria (atualmente, R$ 99,00) para apartamento
ou 5% para o camping.
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$ 7,00 por família, por dia.

ACOMPANHANTES
A CF deve ser utilizada exclusivamente pelos
sócios e dependentes. Porém, o sócio poderá levar respeitando a capacidade de estadia do apartamento mais de um acompanhante não-dependente na
semana. No entanto, seguindo a norma antiga,
apenas um deles estará isento do pagamento da
estadia. Todos os demais acompanhantes maiores de
12 anos de idade deverão pagar taxa relativa a 5% do

No camping, acompanhantes
pagam diária
A taxa semanal de estadia para o camping é
5% sobre o salário base do(a) associado(a). A
exemplo da inscrição para os apartamentos, o
usuário do camping também pode levar, além dos
respectivos dependentes, mais um acompanhante
sem custo algum. A estadia de outros
acompanhantes será diária.
ATENÇÃO: Se o(a) acompanhante foi dependente
do titular (um filho maior de 18 anos, por exemplo),
pagará diária de R$ 10,00. Se o acompanhante for
outra pessoa que nunca teve relação de
dependência com o titular (um parente ou amigo da
família, por exemplo), pagará diária de R$ 20,00.
Todos os novos acompanhantes são
obrigados a cumprir todas as normas de
comportamento e de higiene da Colônia de Férias,
especialmente nos ambientes de uso coletivo, como
a cozinha, o lavatório, os banheiros etc.

salário-base do associado. Com exceção de um dos
acompanhantes não-dependentes, todos os demais
precisarão comprovar, no momento da inscrição, o
vínculo de parentesco de 1° grau com o associado.
Todos os acompanhantes não-dependentes, caso
utilizem os ônibus locados pelo sindicato, deverão
pagar normalmente passagem. Crianças de até 7
anos de idade não pagam passagem.

TRANSPORTE
Os ônibus sairão todas as segundas-feiras, às
8h. Posteriormente, estes mesmos ônibus transportarão de volta os usuários da semana anterior. Os
itinerários no retorno permanecem os mesmos, ou
seja, o primeiro ônibus sempre fará o itinerário Mariluz
/ Cachoeirinha / Guajuviras / Sindicato; o segundo (se
tiver), sempre fará o itinerário Mariluz / RS118 /
Sapucaia / Esteio/ Sindicato. Se houver a necessidade
de contratar um terceiro ônibus, ele fará a linha direta
Mariluz / Sindicato.
ATENÇÃO: O DAER exige até a quinta-feira anterior
ao dia da viagem a lista com a identificação de todos os
passageiros. 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. Em temporadas passadas o sindicato
enfrentou alguns problemas relacionados ao
transporte, sobretudo na volta dos ônibus, motivo pelo
qual adotou mais rigor no controle de embarque nos
ônibus. Portanto, pede que os associados e
dependentes que solicitaram lugar no ônibus e, por
algum motivo, desistiram de utilizá-lo, avisem até a
quarta-feira antes da viagem. Lembramos que os
acompanhantes não-dependentes, com idade acima
dos 7 anos, pagam passagem normal.

zeladores Aírton e Rosane. Porém, o cuidado para
evitar alagamentos, entupimentos e consumos
desnecessários de água e luz é imprescindível, uma
responsabilidade de todos.

UTENSÍLIOS
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.

CAMPING
Será cobrada diária dos proprietários sócios
que deixarem barracas montadas sem ocupá-las. A
medida foi tomada para possibilitar mais espaço e
melhores acomodações para os demais usuários do
camping. 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 asssociados e dependentes
sempre terão a preferência nos espaços do camping.

ESTACIONAMENTO
O estacionamento foi remodelado para
permitir o uso mais racional daquele espaço. Mesmo
assim, ele pode não comportar todos os veículos
durante as semanas da temporada. Por isso, ficou
decidido que o uso do estacionamento é prioritário
para os associados e dependentes hospedados na
semana. Nesta situação, acompanhantes e visitantes
devem estacionar seus veículos do lado de fora, no
estacionamento oblíquo.

SEGURANÇA
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 necessário. O trânsito de
automóveis deve se limitar até a área de estacionamento e a quilometragem 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. O Sindicato lembra que a voltagem da
Colônia de Férias é 220 Wolts.

LIMPEZA
Os sócios e dependentes serão responsáveis
pela limpeza e conservação das instalações, inclusive
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 CF. 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.

ZELADORIA
A zeladoria faz o serviço de consertos e
manutenção, por isso qualquer problema com relação
à estrutura deve ser comunicado imediatamente aos

A data limite para o(a) associado(a)
confirmar o apartamento reservado no dia da
inscrição e pagar a taxa correspondente é 10 (dez)
dias antes do início da estadia. As únicas exceções
são a primeira, a terceira e a quarta semanas da
temporada (22/12/2014, 05/01/2015 e 12/01/2015),
nas quais a confirmação da reserva devem ser
feitas impreterivelmente até os dias 17/12/2014,
29/12/2014 e 05/01/2015, respectivamente.
Caso esse procedimento não seja feito
pelo(a) associado (ou algum dependente
autorizado), a área administrativa do sindicato vai
considerar como desistência e poderá destinar o
apartamento para outro(a) associado da fila de
espera. A entidade sindical não tem condições
administrativas de contatar com as centenas de
pessoas que deixam para regularizar a situação na
última hora.
Veja abaixo qual é a semana e a data limite
para a confirmação e pagamento da taxa de
estadia:
Semana do dia
Data limite
22/12/2014............................................17/12/2014
29/12/2014............................................19/12/2014
05/01/2015............................................29/12/2014
12/01/2015............................................05/01/2015
19/01/2015............................................09/01/2015
26/01/2015............................................16/01/2015
02/02/2015............................................23/01/2015
09/02/2015............................................30/01/2015
16/02/2015............................................06/02/2015
23/02/2015............................................13/02/2015

Veja mais informações sobre a Colônia
de Férias na próxima página
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Respeito às regras e espaços da CF
A diretoria do sindicato e a zeladoria da Colônia
de Férias têm recebido inúmeras reclamações quanto ao
barulho vindo principalmente da área do bar/restaurante
e da churrasqueira coletiva da Colônia de Férias (CF).
Nestes locais, há uso de equipamentos de som em
volume alto, inclusive dentro do horário de silêncio

INSCRIÇÕES PARA
FERIADÕES DE 2015
A partir do término da temporada 2014/2015
(2 de março), a estadia na Colônia de Férias durante
feriadões deve ser precedida de inscrição no
sindicato. A medida foi tomada por vários motivos,
entre os quais questões administrativas, de
segurança e de organização, evitando problemas e
constrangimentos desnecessários.

absoluto (11 horas da noite), atrapalhando o descanso de
muitos veranistas.
Outro problema abordado na assembleia de
usuários da CF é o uso constante dos banheiros e da
cozinha do camping por parte dos veranistas instalados
nos apartamentos, que possuem banheiros e cozinhas
individuais. Os campistas reclamam que não é justo
terem de limpar a sujeira deixada por aqueles que estão
confortavelmente instalados e que possuem banheiros e
cozinhas exclusivas.
Portanto, é preciso manter o respeito às
regras da colônia de férias e aos espaços de
convivência de todos. Não é permitido som alto de
rádios e veículos, principalmente nos horários de
silêncio absoluto. E não é permitido que usuários dos
apartamentos utilizem os banheiros e a cozinha do
camping, salvo em casos específicos, devidamente
autorizados pela diretoria ou pela zeladoria.

ESPORTE

2ª Jornada Esportiva entrega premiações
No dia 21, ocorreu a final do torneio do bocha, na
sede do Sindicato. Amigos da Agco e Tradição disputaram o
3º e 4º lugar, enquanto Novo Rumo e Madef brigaram pelo
troféu de primeiro lugar. No início da noite, os companheiros
da Novo Rumo se consagraram como campeões do torneio.
Madef ficou em segundo lugar, seguida da equipe Tradição e
Amigos da Agco.
Na semana seguinte, ocorreu a grande final do
torneio de Futsal. Após seis semanas de disputas, onde
20 equipes se enfrentaram em 56 jogos que resultaram
em 534 gols, os atletas da Modular conquistaram o
caneco do Futsal dentro da 2ª Jornada Esportiva dos
Metalúrgicos, vencendo a forte equipe da Alstom nos
pênaltis. O jogo de abertura da tarde, que definiria a 3º e
4º lugar do campeonato, acabou não ocorrendo, pois os
metalúrgicos da Forjasul abriram mão da disputa,
deixando a terceira colocação para a equipe da Sulpol.
Para celebrar com todas as equipes
participantes e fazer a entrega das medalhas e troféus,
os organizadores da 2ª Jornada Esportiva organizaram

Resumo
TAXAS DE ESTADIA
DURANTE A TEMPORADA
Apartamentos
10% do salário base do(a)
titular por semana

Camping
5% do salário base do(a)
titular por semana

Sócios solidários
R$ 215,00 (valor fixo) por
semana

Aposentados
Porcentagem respectiva ao
salário de aposentado

Taxas mínimas e máximas
R$ 99,00 = valor mínimo de
pagamento
R$ 215,00 = valor teto de
pagamento

Acompanhantes
Apartamentos - Um
acompanhante, não paga
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Associados, dependentes e
crianças de até 7 anos de
idade, não pagam passagem.
Acompanhantes com mais de
7 anos de idade, pagam
passagem normalmente

INFORMES

Recesso do jurídico

Cidades da Solda renovado
para mais 200 vagas em 2015

EXPEDIENTE

Passagens

uma confraternização na noite da sexta-feira, 28. Os
atletas, acompanhados de seus familiares,
saborearam um churrasco durante a entrega dos prêmios
(troféus e medalhas), feita pelo presidente da entidade,
Paulo Chitolina, outros dirigentes sindicais e pela equipe e
pelos demais envolvidos na organização da 2ª Jornada
Em razão do recesso do Poder Judiciário e do
Esportiva dos Metalúrgicos de Canoas e NSRita.
grande número de trabalhadores e trabalhadoras em

FORMAÇÃO

O projeto "Cidades da Solda", que capacita
profissionalmente homens e mulheres entre 18 e 59 anos,
na função de soldadores de eletrodo revestido, teve seu
contrato renovado na manhã da terça-feira, 2 de dezembro,
em solenidade realizada na Prefeitura de Canoas.
Desenvolvido pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social (SMDS), o convênio entre a
Prefeitura de Canoas, Petrobras, Instituto Integrar e Senai
Cypriano Micheletto, com a parceria de várias empresas e o
Sindicato dos Metalúrgicos, já está com inscrições abertas
para 10 turmas de 20 alunos nas unidades do Cras - Centro
de Referência de Assistência Social (veja abaixo).
Canoas é a primeira e única cidade do Estado a
realizar o projeto, que é voltado ao desenvolvimento regional
e à qualificação dos moradores da cidade. Na primeira
edição, cerca de 480 alunos fizeram o curso, que teve
evasão bastante baixa e empregabilidade bastante

nada. Outros acompanhantes
com mais de 12 anos de
idade, pagam cada um 5% do
salário base do associado, por
semana
Camping - Um
acompanhante, não paga
nada. Outros acompanhantes,
pagam diária fixa. Se o
acompanhante foi dependente
do titular, paga diária de R$
10,00. Se o acompanhante
não foi dependente, paga
diária de R$ 20,00

satisfatória (dois/terços dos alunos conquistaram emprego
na área). Outro dado importante: 30% dos alunos eram
mulheres, boa parte chefes de família.
Durante a solenidade, o coordenador estadual do
Instituto Integrar e presidente do nosso sindicato, Paulo
Chitolina, destacou a capacitação elevada dos alunos, que
saem para o mercado de trabalho qualificados e com
conhecimento de questões voltadas à segurança e
cidadania.
A solenidade foi encerrada pelo prefeito Jairo
Jorge, que mostrou-se entusiasmado com os resultados do
curso, garantindo a participação da prefeitura nos próximos
dois anos.

LOCAIS DE INSCRIÇÃO
CRAS Harmonia (Rua Sobral Pinto, nº 35, Loteamento
Porto Belo, fone: 3425.0083) - CRAS Sudoeste / Fátima
(Rua Rui Barbosa, nº 850, Bairro Fátima - fone: 3465.4805) CRAS Sudeste / Niterói (Rua Paraná, nº 474, Bairro Niterói,
fone: 3478.1101) - CRAS Mathias Velho (Av. Rio Grande do
Sul, nº 5070, Bairro Mathias Velho, fone: 3463.6717) - CRAS
Nordeste / Guajuviras (Av. 17 de Abril, nº 28, Quadra N,
Setor 6, Bairro Guajuviras, fone: 3478.4316).

férias, os dois escritórios que atuam no atendimento
jurídico dos associados do Sindicato dos
Metalúrgicos de Canoas e Nova Santa Rita e
respectivos dependentes também farão períodos de
recesso entre dezembro e janeiro. Veja mais detalhes
abaixo e fique atento/a:
Escritório Woida Magnago Skrebsky Colla &
Advogados Associados
- Recesso a partir de 29/12/2014, segunda-feira, até
20/01/2015, terça-feira
- Neste período, plantão na sede do escritório,
localizado na Rua Andrade Neves, 155, Conj. 116,
Centro - Porto Alegre. Fone: 3284.8300
Escritório Young Dias Lauxen & Lima Advogados
Associados
- Recesso de 17/12/2014, quarta-feira, até
20/01/2015, terça-feira
- Neste período, plantão na sede do escritório,
localizado na Rua Primeiro de Março, 113, Conj. 101 e
401 - Centro de São Leopoldo.

Feriadões no fim do ano
Considerando o recesso do judiciário e o
número de empresas em férias coletivas ou com
feriados prolongados, o Sindicato dos Metalúrgicos
de Canoas e Nova Santa Rita vai fazer dois feriadões
neste final de ano. Na semana do Natal, o
atendimento será normal nos dias 22 e 23, não
havendo expediente nos dias 24, 25, 26, 27 e 28. Na
semana do Ano Novo, o atendimento será normal nos
dias 29 e 30, mas nova pausa será feita entre os dias
31/12/2014 e 04/01/2015. Na segunda-feira, 5 de
janeiro, o atendimento nos setores retorna aos seus
horários normais, exceto o jurídico (veja acima).

Parceria mantida em SL
Neste veraneio, os associados e
dependentes de nosso sindicato poderão novamente
ter acesso às áreas de lazer e esporte do Sindicato
dos Metalúrgicos de São Leopoldo. O local dispõe de
piscinas, campo de futebol sete e uma ampla área
verde com churrasqueiras. Para ter acesso, os
associados devem apresentar a carteirinha de sócio /
dependente do nosso Sindicato, um documento com
foto, pagar a taxa de manutenção e se submeter às
regras definidas pela categoria metalúrgica local.
Maiores informações podem ser obtidas
pelos fones 3592.8169 e 3590.2045.

