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34 ANOS

Foto: Divulgação Sindicato / reprodução

ANIVERSÁRIO

DE LUTAS E CONQUISTAS

Sindicato comemora em julho seus 34 anos de muito trabalho, conquistas em favor da
categoria e inúmeros benefícios oferecidos aos associados. Tudo isso fez com que o Sindicato
ganhasse credibilidade e confiança de todos os trabalhadores metalúrgicos.
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VANTAGENS DE SER SINDICALIZADO

LAZER

ASSOCIADOS PODEM DESFRUTAR DE VÁRIOS
BENEFÍCIOS OFERECIDOS PELO SEU SINDICATO

São muitas vantagens de se associar ao Sindicato dos Metalúrgicos
de São José do Rio Preto e Região. O
associado pode desfrutar de diversos
benefícios: Centro Odontológico gratuíto
com equipamentos de última geração e
profissionais especializados; Clube com
piscina, campo de futebol; Colônia na
Praia Grande e de Pesca; atendimento

Fotos: Divulgação Sindicato / Federação

Sindicato constrói
piscina temática no
Clube dos Metalúrgicos

Foto: Divulgação Sindicato

Jurídico e Salão de Beleza.
Associe-se ao seu Sindicato e receba
todos esses benefícios da categoria metalúrgica de São José do Rio Preto e Região.
Conheça todos os seus benefícios:
Págs.
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A piscina do Clube dos Metalúrgicos foi completamente refeita e está
ganhando um novo visual com diversos detalhes de pedras e no local
também serão instalados mini baldes, balde maluco, ducha de cogumelo,
arco ducha e esguicho do Dino Flintstones.
Págs.
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FORÇA METALÚRGICA

BENEFÍCIOS

VOCÊ AINDA NÃO É SINDICALIZADO?
Muitos benefícios oferecidos aos associados | Sindicalize-se: 17 98141.4986

Fotos: Divulgação Sindicato/Junior Santana

Clube dos Metalúrgicos

Centro Odontológico

Colônia de Férias na Praia Grande
Colônia de Pesca em Zacarias oferece
ótimas acomodações e boa pescaria

Salão de Beleza - Manicure e Cabeleireira

EXPEDIENTE
METAL

-DENTISTA GRATUÍTO:
Obturação, Limpeza,
Extração e Canal.
17.99625.7876
ATENÇÃO:
Somente com hora marcada

SALÃO DE BELEZA
-CABELEIREIRA:
Segunda a Quinta:
15 as 20hs / Sexta: 12 as 17 horas
Sábado: 8 as 11hrs 17.98141.4986
MANICURE:
Somente com hora marcada
17.98141.4986
Atendimento na sede social

-ADVOGADOS:
-Trabalhista - Terça,
quarta e sexta 10 às 12 horas
Fone: 3234-5032
-Previndenciário
Dr. Salviano Santana
Dr. Rodrigo Cevallos
Fone: 17.3519.3500
17.98141.4986

-LAZER:
-Clube Recreativo - em Rio Preto
-Colônia de férias - Praia Grande.
-Colônia de Pesca - em Zacarias.
Maiores informações pelo whatsapp:
17.98141.4986
CONVITES (para não sócios)
-Serão vendidos na portaria do Clube
com pix à partir de agosto/2022 - R$40,00.

PUBLICAÇÃO
Sindicato dos Metalúrgicos de
São José do Rio Preto e Região.
Endereço: Rua Atilio Nicoleti, 52
Jd. Conceição - CEP: 15030-630
São José do Rio Preto - SP
Fone: 17.3519.3500 Whatsapp: 17.98141.4986
CNPJ: 56.359.110/0001-07
Data de Fundação:
10 de março de 1988
Presidente: Marcos Donizete

www.smetalriopreto.org.br - 17.3519.3500

Jornalista Responsável:
José Carlos Santana de Oliveira Junior
MTB: 55699/SP
IMPRESSÃO, design e
Produção do Jornal:
Grupo Folha Regional
Fone: 17.98111.9404
www.regionalweb.com.br
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COMEMORAÇÃO

NOSSOS 34 ANOS
Muito trabalho e conquistas durante décadas em favor da categoria, fez com
que o Sindicato ganhasse a confiança e respeito de todos os metalúrgicos

Fotos: Divulgação Sindicato/Junior Santana/Reprodução

*Por Junior Santana
Assessoria de Imprensa do Sindicato

O

Sindicato dos
Meta lúrgicos
de São José do
Rio Preto e Região comemora
em julho, seus 34 anos de
muito trabalho, conquistas em favor da categoria
e inúmeros benefícios
oferecidos aos associados.
Em 10 de março de
1988, teve início a Associação dos Metalúrgicos,
formada por um grupo
de tra ba lhadores q ue
não estavam satisfeitos
com a situação oferecida
pelo sindicato que os
atendiam. Nesta época
eram filiados ao Sindicado de Catanduva, arrecadavam as contribuições e nada ofereciam.
Após uma batalha judicial, em 8 de março de
1990 a Associação dos Metalúrgicos foi reconhecida
passando a ser representante legal da categoria,
nascendo definitivamente
o Sindicatos dos Metalúrgicos de São José do Rio
Preto e Região.
Após 34 anos, muito foi
conquistado e hoje o Sindicato possui uma estrutura
forte, oferecendo inúmeros benefícios e todos os
anos garantindo conquistas para os trabalhadores,
reajuste salarial, PLR’s e
garantia das cláusulas da
Convenção Coletiva.

Sede do Sindicato adquirida no ano de 1995, com recursos próprios

Sede do Sindicato atualmente com uma completa estrutura de atendimento

Foto antiga do Clube dos Metalúrgicos que ainda não possuía benfeitorias

Clube dos Metalúrgicos já com o Centro de Eventos ‘Dep. Cláudio Magrão’

Construção da Colônia de Pesca “Durvalino Venâncio de Godoy” em 2001

Foto atual da Colônia de Pesca com uma completa infraestrutura

O Sindicato sempre esteve na base junto ao trabalhador, garantindo direitos e todos os anos oferecendo benfícios aos associados, garantido PLR’s e o tão esperado Reajuste Salarial
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FORÇA METALÚRGICA

BENEFÍCIO PARA OS ASSOCIADOS

Piscina temática deve ser inaugurada
em breve no Clube dos Metalúrgicos
Nova piscina, nini baldes, balde maluco, ducha de cogumelo, arco ducha, esguicho do Dino Flintstones, tudo isso
está sendo instalado no Clube dos Metalúrgicos para trazer mais diversão e alegria para os associados do Sindicato
Fotos: Divulgação Sindicato

*Por Junior Santana
Assessoria de Imprensa do Sindicato

E
TIRE UMA FOTO DA PROPOSTA PREENCHIDA E ENVIE NO NOSSO WHATSAPP 17 98141.4986

A piscina foi completamente refeita e está ganhando um novo visual com diversos detalhes de pedras

m b re v e o
Sincato inaugura a Piscina Temática
no Clube dos
Metalúrgicos.
Uma nova piscina,
mini baldes, balde maluco, ducha de cogumelo, arco ducha, esguicho do Dino Flintstones,
tudo isso está sendo
instalado no Clube dos
Metalúrgicos para tra-

zer mais diversão e
alegria aos associados
do Sindicato.
Logo os associados
do Sindicato vão poder levar seus filhos
para ter muita diversão
no Clube dos Metalúrgicos, pois a antiga
piscina agora está se
transformando em Temática para alegria da
família, principalmente
das crianças.
A piscina foi completamente refeita e
está ga nha ndo um

novo visual com diversos detalhes de pedras
e no loca l ta mbém
serão instalados mini
baldes, balde maluco,
ducha de cogumelo,
arco ducha e esguicho
do Dino Flintstones.
O investimento é
para proporcinar mais
um benefício aos assoaciados, para que
possam desfrutar de
ótimos momentos em
família e principalmente trazer mais diversão
para as crianças.

