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DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Mulheres fracas, fortes. Não importa. Mulheres mostram que mesmo através da fragilidade. São fortes o bastante
para erguerem sempre a cabeça, Sem desistir, pois sabem que são capazes de vencer. Tens a delicadeza das flores, A
força de ser mãe, O carinho de ser esposa, Reciprocidade de
ser amiga, A paixão de ser amante, E o amor por ser mulher!
Mulheres fortes e lutadoras. Mulheres conquistadoras, Que
amam e querem ser amadas, Elegantes e repletas de
inteligência... Com paciência, O mundo soube conquistar.
Mulheres duras, fracas. Mulheres de todas as raças,
Mulheres guerreiras, Mulheres sem fronteiras. Parabéns
mulheres metalúrgicas!

FELIZ DIA DA MULHER!
São os votos da Diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos, à
todas as Trabalhadoras.

REAJUSTE PARA OS PISOS CONFORME CONSTA NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO
Reparação de Veículos

Indústrias Metalúrgicas

Piso Maio 2012 R$ 820,60
Piso em Maio de 2012 R$ 763,40 (R$ 3,74 p/h)
Piso Novembro 2012 R$ 831,60 (antecipação de 1,5%)
PISO EM FEVEREIRO DE 2013 R$ 837,40
PISO FEVEREIRO 2013 R$ 837,73 (reajuste de 0,69 %sobre Novembro) APRENDIZ COTISTA DO SENAI EM FEVEREIRO R$678,00
(R$8,08)
Piso Aprendiz e Borracheiro
Piso em Maio 2012 R$ 732,20
Piso em Novembro R$ 743,60 (antecipação 41,5%)
PISO EM FEVEREIRO R$ 748,73 (reajuste de 0,69 sobre Novembro).

Movimento Pedágio Tarifa Zero
O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos esteve presente na audiência no dia 04
de fevereiro de 2013, na Câmara de Vereadores de Carazinho, que tratou sobre o futuro
dos pedágios de Carazinho, é a única cidade no país que independente para que lado você
saia tem que pagar pedágio, nós do Sindicato iniciamos o Movimento PEDÁGIO TARIFA
ZERO e iremos continuar lutando para que os usuários de Carazinho não tenham que
pagar essa tarifa, que é uma cobrança abusiva. Estatística mostrou que o crescimento da
população diminui o PIB (Produto Interno Bruto) e o desenvolvimento de Carazinho. O
presidente se manteve convicto com seus argumentos e seguiu informando que não é
contra os trabalhadores da Concessionária Coviplan e sim contra alta tarifa dos pedágios
que cercam nossa cidade, fazendo nos perder recursos para nosso município e deixando de instalar novas empresas no
município. Convidamos todos os trabalhadores (as) que no dia 05 de Março as 14h00min Audiência Pública na Câmara de
Vereadores que definirá a cobrança do pedágio em Carazinho.

Palavra do Presidente
Em 2013 vamos acreditar ainda mais, trabalhando junto e acreditando, somente com união poderemos alcançar coisas
boas. Que Deus ilumine nossos passos sempre com saúde e alegria para enfrentarmos as dificuldades, por mais árdua que
seja a luta, por mais distante que esteja do ideal se apresente, por mais difícil que seja a caminhada, existe sempre uma
maneira de vencer, basta termos fé. A felicidade não está na mera posse do dinheiro, está na alegria da conquista de novos
amigos. Que tenhamos um bom ano, repleto de realizações à todos nós.
Paulo Costa

TABELA DO IRF 2013 - VIGÊNCIA DE 01.01.2013 a 31.12.2013
Lei 12.469/2011
B a s e d e Cá l cu lo (R $ )
At é 1 .7 1 0 ,7 8
De 1 .7 1 0 ,7 9 até 2 .5 6 3 ,9 1
De 2 .5 6 3 ,9 2 até 3 .4 1 8 ,5 9
De 3 .4 1 8 ,6 0 até 4 .2 7 1 ,5 9
Ac im a d e 4 .2 7 1 ,5 9

Al íq uo ta (% )
7 ,5
15
2 2 ,5
2 7 ,5

P a rce la a D ed uz ir d o I R
(R $ )
1 2 8 ,3 1
3 2 0 ,6 0
5 7 7 ,0 0
7 9 0 ,5 8

Faça sua declaração não deixe para última hora, procure o sindicato
e ganhe 10% para fazer a declaração.

Esta chegando o 6º Torneio dos Metalúrgicos!
Estamos nos preparando para mais um grande torneio, que a todo ano é realizado no dia 01 de maio,
em função de comemorar junto aos sócios do SindiMetal e SindiMáquinas o Dia Do Trabalhador. O
torneio tem como formato confraternizar com todos os metalúrgicos e
seus familiares, onde o vencer é o de menos, o mais importante é
estarmos confraternizando com nossos amigos trabalhadores. O torneio
dos Metalúrgicos acontecerá no dia 01 de maio de 2013 (Quarta-Feira).
Rua Guanabarra, 640 - Bairro Fey (Próximo ao CTG Alfredo D`Amore). As
fichas para o torneio serão disponibilizadas a partir do dia 01 de Março,
devendo ser entregues até o dia 25 de Abril, junto à secretaria do
Sindicato, na Av. São Bento, 501. Maiores informações entrar em
contato com o Sindicato no fone: (54) 3331-1088.

REFORMAS NA SEDE
Desde ano passado o sindicato vem fazendo reformas, uma delas foi a troca do telhado aqui na nossa
secretaria na Av. São Bento. Já na Área de Lazer estamos colocando grades, onde antes tinha tela.
SINDICATO DOS METALÚRGICOS E
SINDMÁQUINAS em parceria com a
Agenciadora de Cursos Profissionalizantes
SULBRASIL de Chapecó - SC, traz novamente
os seguintes Cursos:
Eletricista de Automóveis, Som
Automotivo,Alarme e Película.

Confira algumas datas
importantes para ano de 2013.
Março - Início da Campanha Salarial, início
dos cursos de eletricista de automóvel.
Abril - Declaração de Imposto de Renda,
Início do curso de mecânica de automóvel
Maio - Torneio, Mecânica de Automóveis e
Injeção Eletrônica com previsão de
realização no mês de Maio/201
Setembro - Inicio do Campeonato

Com inscrições abertas e inicio previsto para
o dia 06 de março de 2013
Visando a qualificação e aperfeiçoamento de
mão-de-obra na linha Automotiva. Tendo em
vista a crescente expansão da frota de veículos
e suas sofisticações. Os cursos têm como
objetivo preparar jovens para ingressarem no
mercado de trabalho; requalificar para as novas
tecnologias os que já estão no ramo, como
também propiciar conhecimento àqueles que
farão o curso para uso próprio.

Outubro - Festa das Crianças
Dezembro - Entrega dos Brindes para os
associados.

Sygnus - 54 3331 7565

CURSOS PRÁTICOS
PROFISSIONALIZANTES

