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Comemoração do Dia do Metalúrgico
A festa é para metalúrgicos sindicalizados. Porém, quem não
for sindicalizado pode se associar na hora em que chegar
ao clube. Leve seus documentos como RG, CPF, CTPS, último
CONTRACHEQUE e um comprovante de residência. Aproveite e
traga a família para um dia de lazer e de ação social. A entrada é
um quilo de alimento não perecível, por família.

T

odos os diretores e empregados
do Sindimetal estão empenhados
na organização da Festa do Dia do
Metalúrgico.
Como em todas as outras festas, haverá
comida e bebida para todos. Mas este ano,
como já foi anunciado, estamos querendo
somar a esse dia de lazer um dia também
de solidariedade e prestação de serviços à
categoria, com a emissão de documentos,
doação de sangue, orientação jurídica e
sexual, com distribuição de preservativos.
Por isso queremos contar com a participação da categoria.

Parceria com a Secretaria de
Direitos Humanos da Serra
Para levar esses serviços sociais como a
emissão de documentos, o Sindimetal está
firmando uma parceria com a Secretaria
de Direitos Humanos da Serra. A chefe da
Divisão de Direitos Humanos, Rosa Darquis
e o secretário de Direitos Humanos, Helon
Martins de Carvalho se colocaram à dispo-

Não vale
sal, heim
galera!
sição dos metalúrgicos.

Lazer para a
família

O evento será realizada no clube da
Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal (APCEF), que fica na Avenida
Bicanga, nº 2129, em Bicanga, na Serra.
Esta área de lazer tem piscina adulto
e infantil com toboágua, campos de
futebol socaite, parque infantil e muita
área verde para que as famílias possam
passar o dia. Haverá sorteios de brindes
e distribuição de picolés, pipoca e recreadores para brincar com a criançada.
Veja mais no verso.

Torneio de
Futebol

Não há mais vagas!
O diretor do Sindimetal, Robson Henrique
informou que os 16 times para o torneio de futebol soçaite já foram inscritos e não há possibilidade de inserir novas equipes.
O torneio de futebol do Sindimetal acontecerá
durante o dia 21 de abril, no clube da Associação
do Pessoal da Caixa Econômica Federal (APCEF),
que só tem dois campos de futebol. Portanto,
para uma disputa com mais de 16 equipes seria
inviável.
Troféu e medalhas para os vencedores
Como acontece todos os anos, o Sindimetal
vai premiar a equipe que obtiver maior número
de vitórias, disciplina, goleiro menos vazado e o
artilheiro da competição.
O clube da APCEF fica próximo às praias de
bicanga e de Maguinhos, na Serra. A estrada
encontra-se asfaltada e iluminada até a entrada
do clube, Serra-ES
Informações com o diretor Robson pelo telefone 9897-3896. Esperamos todos para a competição que começa às 9 horas, em ponto.
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Como chegar no local da festa?
Área de lazer da Associação do pessoal da Caixa
Econômica Federal (APCEF)
Não haverá transporte para os trabalhadores que residem na Grande
Vitória. Estes devem utilizar o Sistema Transcol, indo para o Terminal
de Carapina. Tomem a linha 820
(BICANGA - VIA OCEANIA). O nome
do ônibus é Praia Bicanga/CST e
tem um ponto em frente a área de
lazer da Caixa Econômica (APCEF).
Outras linhas, que podem ser usadas:
o seletivo nº 1805 - PRAIA GRANDE/
RODOVIÁRIA. Ele sai da Rodoviária
e também passa em frente à APCEF,
mas a passagem custa R$ 3,65.
Tem também as linhas 884, que
sai do bairro José de Anchieta para
Bicanga, e a 848, que sai do Terminal de Carapina para Bicanga.
Atenção: essas linhas não passam em
frente ao clube, mas bem próximo. O
passageiro deve saltar no trevo/
setor Oceania e andar um pedaço
a pé. Informe-se com o cobrador ou
o motorista. Esta não é boa opção
para quem for levar crianças.

Metalúrgicos do interior do
Estado devem ligar para
confirmar presença
O prazo para confirmar a presença é quarta-feira,
dia 15/04. Ligue 27 3228-5287 ou 3241-2355 e
fale com a telefonista.
Os metalúrgicos das cidades
de Cachoeiro de Itapemirim, Anchieta, Colatina, João
Neiva/Aracruz e Linhares que
quiserem participar da festa
devem ligar para o sindicato
Tel.: 27 3228-5287 ou 3241-

2355 e confirmar a presença.
Se houver uma grande demanda, o Sindimetal vai colocar ônibus para transportar
esses trabalhadores. O prazo
para confirmar a presença é
quarta-feira, dia 15/04.

Se não houver condições para o aluguel do
transporte, o Sindicato pede aos trabalhadores que
façam um esforço e compareçam mesmo assim!

Trabalhadores da Brametal e outras:

Associação não é a mesma coisa que Sindicato
Alguns trabalhadores da
Brametal criaram uma
associação recreativa na
empresa e confundiram os
metalúrgicos, que estão se
desfiliando do Sindimetal
para ingressar na tal
associação, achando que
terão as mesmas garantias
O sindicato faz um alerta aos
trabalhadores que estão comprando “gato por lebre”. Não se iludam.
O SINDICATO é uma entidade que
tem a representação dos trabalhadores garantida por lei. Só ele
pode negociar os salários e assinar

Atenção
demitidos

Acordos e Convenções Coletivas,
onde estão garantidos os direitos
e benefícios negociados com os
patrões. Uma associação não pode
fazer isso NO LUGAR do sindicato
da categoria, porque pela Constituição ela não tem esses poderes.
Além disso, só o SINDICATO pode
assinar acordo de PLR, mesmo
quando há comissão eleita. É
atribuição somente do SINDICATO
ingressar com ações coletivas para
garantir a reparação de direitos,
muitas vezes desrespeitados pelos
patrões.
Outro motivo importante para
que você não confunda as coisas é

o papel que o SINDIMETAL exerce
hoje e a estrutura que coloca à
disposição dos metalúrgicos.

Assistência Jurídica de graça
O SINDICATO oferece assistência
jurídica de graça para os associados.
O SINDICATO tem mais de 50
convênios com médicos, dentistas,
clínicas, instituições de ensino que
oferecem descontos para todos os
níveis, seja do técnico ao superior.
E estamos construindo uma
grande área de lazer para toda a
categoria, na Serra. Você é parte
disso tudo.

Mande por e-mail o seu currículo
curriculum@sindimetal-es.org.br
ou entregue diretamente no Sindimetal

