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CAMPANHA SALARIAL

Fechado acordo dos
mecânicos/reparação
de veículos

O acordo coletivo renovou todas as
clausulas sociais e garantiu reajuste do

piso em 7,5% acima do piso regional e
10,34% para quem ganha acima do piso.

Veja como ﬁcou
o Acordo:
Novos pisos salariais 2015/2016
a partir de 01 de maio de 2015.
Piso salarial normativo:
• Mecânicos:
R$ 1.177,00 (R$: 5,35/h)
• Aprendiz (até 06 meses)
e função de borracheiro:
R$: 1.051,60 (R$: 4,78/h)
• Para quem ganha acima do piso:
reajuste de 10,34% sobre
o salário de maio de 2014

Metalúrgicos
e máquinas agrícolas:
negociação apenas
começando
Para estas duas categorias a negociação
está mais lenta.
Metalurgia: até a data de fechamento desta edição
apenas uma reunião ocorreu, na qual foi apresentada
a pauta de reivindicação, uma segunda reunião esta
marcada para o dia 03/06.
Máquinas agrícolas: Até o momento não ocorreu nenhuma reunião, e nem mesmo esta agendada.

Novo site dos
Metalúrgicos
O site do sindicato está reformulado,
mais fácil de acessar e com mais conteúdo.
Mantenha-se informado no
www.metalurgicoserechim.com.br

CONVÊNIOS

Fechado convênio com ULTRAGAZ
em Getúlio Vargas e Estação
O convênio que já existe em Erechim agora beneﬁcia também os trabalhadores
sócios do sindicato que moram em
Getúlio Vargas e Estação. A vantagem
é que o vale gás dá um bom desconto
no preço. O vale pode ser retirado em
Estação e o gás em dois pontos de distribuição em Estação e Getúlio Vargas.

Conﬁra:
Retirada do vale gás: com o diretor sindical Paulo Kichel na sub sede de Estação
que ﬁca junto ao Sindicato da Alimentação. O atendimento é todas as quartas
feiras de tarde das 14h às 17h30min.

Pontos de entrega do gás:
Estação:
Junto ao Mercado Weber
Telefone: 3337-7260
Getúlio Vargas:
Na revenda Ultragaz. Rua Frei Gentil,
593, Próximo ao Ginásio Municipal
Telefone: 3341-2069

EDITAL
O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL
ELÉTRICO de ERECHIM E REGIÃO, vem através desse edital de acordo com as de disposições estatutárias
e legais atinentes, por seu presidente, CONVOCAR todos os integrantes da categoria proﬁssional, sócios
ou não da entidade, que trabalhem em sua base territorial, ou seja, nos municípios de Erechim, Estação, Getulio Vargas, Ipiranga do Sul, Paulo Bento, Benjamin Constant do Sul, Cruzaltense, Erebango,
Quatro Irmãos, Gaurama, Barão de Cotegipe, Áurea, Campinas do Sul, Erval Grande, São Valentin, Entre
Rios do Sul, Jacutinga, Ponte Preta, Centenário, Carlos Gomes, Viadutos, Marcelino Ramos, Severiano
de Almeida, Mariano Moro, Três Arroios, Aratiba, Barra do Rio Azul, Itatiba do Sul e Faxinalzinho para a
Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada na sede da entidade, sita à Rua Achiles Caleﬃ, nº
74, no próximo dia 29 de maio de 2015, às 18h30min e às 19hs, em primeira e segunda convocação
respectivamente, aﬁm de deliberarem pela seguinte ORDEM DO DIA: 1 – Retirada de delegados para o
Congresso da Federação dos Metalúrgicos do RS, que se realizará no dia 16 de junho de 2015 em Porto
Alegre. Erechim, 25 de maio de 2015. Fábio André Adamczuk Presidente

Sindicato e movimentos sociais
criticam presença de Heinze
na Semana Acadêmica
do Direito da URI
No dia 15 de maio,
o deputado federal
Luis Carlos Heinze (PP)
foi o palestrante da
Semana Acadêmica do
curso de Direito da URI.
Por considerar que o
deputado se coloca contra
os trabalhadores, a favor
das grandes empresas e
do agronegócio e tem
posturas discriminatórias,
o Sindicato dos Metalúrgicos
juntamente com outros
sindicatos, movimentos sociais,
populares, estudantis e LGBT,
distribuiu um panﬂeto nos portões
de entrada da universidade alertando
sobre a postura do deputado. Baixe
panﬂeto no site e conﬁra o teor do
documento.

Começa o trabalho
para levar o projeto
para as fábricas
Lançado no dia 28 de abril, dia internacional em memória às vítimas de
acidentes de trabalho, o projeto + cipa
+ saúde já está sendo negociado com
as empresas. O Sindicato está fazendo
contato para agendar reuniões e apresentando o projeto. Algumas empresas
já sinalizaram positivamente em relação
ao projeto, a ação continua em pauta.

Para saber mais:
O Programa vai levar formação aos cipeiros para qualiﬁcar a sua intervenção
e atuação nas fábricas, bem como proporcionar uma integração entre os
cipeiros das diversas empresas de Erechim que aderirem ao programa. Para
tanto, o sindicato se propõe a fazer atividades de formação e aperfeiçoamento. Às empresas cabe liberar os cipeirios para participar das formações.

