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O juiz Marcos Douglas Veloso Balbino da Silva, da 2ª Vara Cívil de Piracicaba, homologou o plano de recuperação judicial do Grupo Dedini. Com a decisão os ex-
trabalhadores da Dedini irão receber os R$ 21,5 milhões depositados na recuperação.  A destinação deste valor foi condicionada através da união e determinação 
dos diretores do Sindicato, departamento jurídico da entidade e ex-trabalhadores do Grupo Dedini, pois quando o imóvel foi leiloado o Sindicato reivindicou que o 
dinheiro fosse revertido para o pagamento dos trabalhadores demitidos. “É uma vitória que se deu através de muita luta, protestos e manifestações, de um trabalho 
intenso e diário da diretoria do Sindicato juntamente com os ex-trabalhadores. Esperamos que a Dedini cumpra o que está estabelecido no plano”, destacou João 
Carlos Ribeiro, Jipe, diretor do Sindicato. Página 3
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Cidadania
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Visite nosso site pelo computador, tablet e celular: www.metalpiracicaba.com.br

Nesta Edição Campeonato Campão 2016

Conra os 

campeões do
Social Campão
página 7

Eleições Sindicais

Os metalúrgicos de Piracicaba e região 
foram às urnas nos dias 25 e 26 de janeiro 
e elegeram com 95,7% de aprovação dos 
votos, a chapa 1, como a nova diretoria 
que irá dirigir o Sindicato durante o período 
(2018-2022).  O pleito contou com Chapa 
única, encabeçada por Wagner da Silveira, 
Juca. Conra na página 4

Inscrições dos 
campeonatos 
Social Livre e 
Social Máster já estão 
abertas, conra na página 7

Preencha a cha de inscrição para o 
Social Máster na página 8

O presidente em exercício do Sindicato 
dos Trabalhadores Metalúrgicos de 
Piracicaba e região José Florêncio da 
Silva, Bahia, juntamente com o 
secretário-geral Wagner da Silveira, 
Juca, participaram nos dias 16 e 17 de 
fevereiro, do debate da CNTM sobre as 
reformas do governo e os direitos dos 
trabalhadores, no Rio de Janeiro. 

Conra na página 5

EDITORIAL 
2017: Um ano de muita luta, por 
José Florêncio da Silva, presidente 
em exercício do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Piracicaba e Região.   
Página 02

ESPAÇO ABERTO 
Programa de Qualicação chega a 
Piracicaba, por José Luiz Ribeiro, 
secretário do Emprego e Relações 
do Trabalho. Página 02

FGTS
Saiba quem tem direito ao saque 
das contas inativas do FGTS e como 
fazer para sacar o seu dinheiro.  
Página 03

ACORDO COLETIVO
Fique Atento aos pagamentos do 

acordo coletivo 2016 / 2017 

(Simespi).  Página 05

FIQUE SÓCIO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS
Clube Recreativo, Escolinha de Futebol, Ginástica Rítmica, Academia, 

Colônia de Férias, Previdência Social, Dentista, Advogado, Homologação, 

Orientações Trabalhistas, Seguro Acidente, Convênio Estudantil, dentre outros.

O ASSOCIADO TEM 
MUITOS BENEFÍCIOS

Mais informações 
(19) 3417.8140

Chapa 1 é eleita para a nova gestão à frente do Sindicato 
dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região

Campeonatos 2017

Sorriso Cidadão atende no Centro 
de Ressocialização Feminino 

Conra na página 6
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abertas, conra na página 7
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Social Máster na página 8

O presidente em exercício do Sindicato 
dos Trabalhadores Metalúrgicos de 
Piracicaba e região José Florêncio da 
Silva, Bahia, juntamente com o 
secretário-geral Wagner da Silveira, 
Juca, participaram nos dias 16 e 17 de 
fevereiro, do debate da CNTM sobre as 
reformas do governo e os direitos dos 
trabalhadores, no Rio de Janeiro. 

Conra na página 5

4º ENCONTRO INTERNACIONAL 
DAS MONTADORAS

S ind i ca to  dos  Traba lhado res 
Metalúrgicos de Piraciaba e região 
sediará o 4º Encontro Internacional 
das Montadoras. Página 04

Campeonatos 2017

Sorriso Cidadão atende no Centro 
de Ressocialização Feminino 

Conra na página 6

CAMPEONATOS

As inscrições para os campeonatos 
de futebol social Copão e Veterano 

já estão abertas. Página 08

Preencha a cha de inscrição para o 
Social Sênior e entregue na 

secretaria do clube. Página 8

Nesta Edição

EDITORIAL 

ESPAÇO ABERTO 

DEDINI

ASSEMBLEIA MOTOCANA

O 1º de maio é caracterizado como 

o  d i a  de  l u t a  de  t odos  os 

trabalhadores. No Brasil e em 

vários países do mundo, o feriado é 

marcado por um dia de festa e 

muita reexão. Página 02

O 1º de maio é caracterizado como 

o  d i a  de  l u t a  de  t odos  o s 

trabalhadores. No Brasil e em 

vários países do mundo, o feriado é 

marcado por um dia de festa e 

muita reexão. Página 02

Ex-trabalhadores da Dedini começam a 
receber: A liberação dos R$ 21,5 foi 
condicionada através do intenso trabalho 
da diretoria do Sindicato e da mobilização 

dos trabalhadores Página 03

Protesto Contra as Reformas do Governo

O Conespi iniciou uma campanha 
institucional contra a reforma da 
Previdência e Legislação Trabalhista, o 
secretário-geral do Sindicato Wagner da 
Silveira, Juca e o presidente da Associação 
dos Aposentados Juraci Goes, utilizaram a 
Tribuna da Câmara para protestar contra 
as reformas. Página 3

Wagner da Silveira, secretário-geral 
do Sindicato e Juraci Goes, 

presidente da Associação dos 
Aposentados protestam na Câmara 

contra as reformas do Governo

O Sindicato realizou (16/03), uma 
assembleia com os trabalhadores e ex-
funcionários da Motocana, para explicar 
o andamento do processo, referente ao 
acordo de redução de jornada e de 
salário feito pela empresa sem a 
aprovação do Sindicato. Página 03

  Ciclo de Desenvolvimento Econômico debate
a retomada dos investimentos na cidade

Acelerar a retomada dos investimentos industriais na cidade, intensicar os diálogos e os negócios entre o empresariado local, 
preservar os empregos e aumentar a empregabilidade em Piracicaba, este foi um dos objetivos do Ciclo de Desenvolvimento 
Econômico, iniciado no dia 17 de julho, no auditório da Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi).

O Ciclo é de iniciativa do secretário do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo, José Luiz Ribeiro e foi fomentado 
em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e região, Simespi, Acipi e Prefeitura Municipal. Conta 
também com o apoio da Gazeta de Piracicaba. “É um momento histórico, onde as empresas se unem para pensar na cidade. Nós 
temos que ter uma visão de futuro, de geração de emprego, de empresas capacitadas para exportar e buscar soluções para o 
desemprego”, disse o secretário do Estado, José Luiz Ribeiro. Página 3

CONESPI
Wagner da Silveira, Juca, é eleito o novo 

presidente do Conespi.  Página 04

DEDINI
Sindicato entrará com ação na Justiça 
referente aos atrasos nos depósitos do 
FGTS dos trabalhadores do Grupo 

Dedini  Página 05

NOVO LOCAL DE ATENDIMENTO
Trabalhadores de São Pedro e 
reg ião te rão uma unidade de 
atendimento. Página 05

Concorra a um show de prêmios a cada mês!

O Sindicato dos Trabalhadores 
Metalúrgicos de Piracicaba e região realiza 
sorteios aos sócios titulares aniversariantes 
do mês durante o ano todo. 

Para participar, acompanhe as informações 
que são divulgadas no site do Sindicato 
www.metalpiracicaba.com.br e no 
www.facebook.com/MetalúrgicosPiracicaba 

Fiquem 
Atentos! 

ATUALIZE O SEU CADASTRO NA SECRETARIA DO 
SINDICATO OU PELO TELEFONE (19) 3417-8143

PRÊMIOS PARA OS ANIVERSARIANTES!



Opinião / Espaço Aberto02

Trabalhador! Fortaleça 
a nossa luta 

O Sindicato é uma associação que 
reúne pessoas de um mesmo 
segmento econômico ou trabalhista e 
tem como objetivo principal, a defesa 
d o s  i n t e r e s s e s  e c o n ô m i c o s , 
prossionais, sociais e políticos dos 
seus associados. 
 
São os Sindicatos que organizam e 
mobilizam os trabalhadores. É a 
melhor instituição para assegurar o 
cumprimento dos direitos e denunciar 
abusos, pois o contato direto com os 
trabalhadores traz o conhecimento 
das circunstâncias e das ocorrências 
que ferem a lei, os acordos e a 
Convenção Coletiva. 

Foi através da luta persistente do 
movimento sindical que muitos 
benefícios foram adquiridos, cito como 
e x emp l o  o s  a c o r do s  d e  PLR 
(Par t ic ipação nos Lucros e/ou 
Resultados), que para sair do papel 

precisou de muita pressão dos 
sindicalistas. Em Piracicaba, os 
acordos de Plrs feitos por nosso 
Sindicato se tornaram referências para 
inúmeras negociações realizadas em 
todo país. 
 
Neste período pelo qual atravessamos 
uma crise econômica, com ataques 
nos nossos direitos é necessário mais 
do que nunca, nos unirmos e 
intensicarmos a nossa luta.  É preciso 
mudar esta realidade e lutar pela volta 
do desenvolvimento do País. 

E m  2 0 1 7 ,  o  S i n d i c a t o  d o s 
Trabalhadores Metalúrgicos de 
Piracicaba e região, completa 70 anos, 
de uma luta em prol dos direitos dos 
trabalhadores. É uma entidade que 
compreende o trabalhador, sobretudo 
como um cidadão. Oferece um 
tratamento diferenciado voltado às 
necessidades das crianças, jovens, 
adultos, idosos, enm de toda a 
família.
  
Lutar por um país decente para se 
viver, com igualdade e oportunidades 
para todos, este é um dos grandes 
objetivos do nosso Sindicato. 
 
Trabalhador! Valorize o seu Sindicato. 
A s s o c i e - s e ,  p a r t i c i p e m  d a s 
Assembleias. Faça cumprir seus 
direitos. Só continuaremos a ter 
benefícios se pensarmos em todos e 
nos mantivermos juntos.   

Ciclo de Desenvolvimento Econômico: 

visão de futuro para Piracicaba 
Olá, meus amigos! Por onde ando, faço 
questão de destacar a capacidade que 
as entidades e órgãos públicos de 
Piracicaba têm de se unir em torno de 
temas relevantes para o desen-
volvimento econômico da região, 
independentemente de interesses de 
grupos ou coloração partidária. É 
realmente uma cidade que vem 
pensando estrategicamente o futuro há 
muitos anos, o que a difere de muitas 
do mesmo porte e até maiores.

Como todos sabem, sou secretário 
estadual do Emprego e Relações do 
Trabalho, mas minha base e meu 
coração é sindicalista, e acho essencial 
a atuação de organizações nas 
comunidades onde estão. No último dia 
17 tive a oportunidade de participar de 
uma grande iniciativa, a primeira 
edição do Ciclo de Desenvolvimento 
Econômico – Piracicaba 2017. Fiz 
questão de prestigiar, mesmo estando 
no período de férias da Pasta. Na 
ocasião, o presidente da Caterpillar 
Brasil, Odair Renosto, foi o expositor. 

Os próprios realizadores batizaram a 
ação de “força-tarefa”. Dentre eles 
estão nosso Sindicato dos Metalúrgicos, 
a Associação Comercial e Industrial de 
Piracicaba (Acipi), o Sindicato das 
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de 
Mate r ia l  E lé t r i co,  E le t rôn ico, 
Siderúrgicas, Fundições e Similares de 
Piracicaba e Região (Simespi) e a 
Prefeitura, contando com o apoio da 
Gazeta de Piracicaba. 

Diante da crise massacrante pela qual o 
trabalhador vem passando nos últimos 
anos, qual a solução senão aumentar o 
diálogo com o empresariado e atuar 
fortemente com o objetivo de promover 
uma retomada de investimentos? Foi 
apenas a primeira de uma série de 
quatro palestras que seguirão até 
setembro, com a presença de nomes de 
“peso” das multinacionais instaladas 
e m  P i r a c i c a b a :  C a t e r p i l l a r, 
Raízen/Cosan, Hyundai e ArcelorMittal. 
Suas atividades e demandas estão 
sendo colocadas para os participantes, 

permitindo entender os critérios 
utilizados nos negócios e promovendo 
um estreitamento nas relações. 

O detalhe é que a participação no 
evento, realizado no auditório da Acipi, 
é totalmente gratuita. Isso democratiza 
a participação e o conhecimento, 
essencial nos dias de hoje. Temas 
relacionados à economia mundial, 
brasileira, ambiente de negócios para 
Piracicaba e região, oportunidades, 
além de orientações a possíveis 
fornecedores estão no foco. 

O que precisamos ter em mente é que a 
economia vai, sim, reagir em algum 
momento. Pode até ser lentamente, 
mas temos de estar preparados para 
responder à altura, oferecendo mão de 
obra qualicada, infraestrutura, 
políticas públicas adequadas e 
aumentando a segurança de que haverá 
retorno dos investimentos.

Piracicaba tem bom acesso por 
estradas, o esgoto é tratado na 
totalidade, possui escolas técnicas de 
excelência, isso para citar apenas 
alguns benefícios.

A preservação do emprego e o aumento da 
empregabilidade depende também de 
conseguirmos atender a contento as 
multinacionais que já nos deram crédito se 
instalando por aqui e atraindo mais 
empresas. A cidade sempre contribuiu para 
manter o Estado no patamar de destaque 
atual e o futuro promete, principalmente se 
continuarmos conseguindo conjugar forças 
como vem ocorrendo. 

“O Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba e 

região está alicerçado num modelo de 

Sindicalismo cidadão que contempla o 

trabalhador dentro e fora da empresa. O 

trabalho dos companheiros da Chapa 1, faz 

parte de uma história de lutas e conquistas, e se 

tornou uma referência para todos nós na defesa 

dos trabalhadores. ”.
 Juraci Goes Presidente 
 da Associação dos 
 Aposentados 

MUDAR TEXTO

 Wagner da Silveira 
 (Encabeçador da Chapa 1) 

 José Florêncio da Silva 
 Presidente em exercício do 
 Sindicato dos Trabalhadores
 Metalúrgicos de Piracicaba 
 e Região 
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Convênios do Sindicato 
facilitam acesso a Educação

O Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba tem rmado convênios com 
instituições de ensino, com o objetivo de facilitar ao associado uma 

educação de qualidade.

Os descontos valem para associados ingressantes nas instituições 
no ano de 2017. 

Unimep e Colégio Piracicabano – 10% de desconto 
nas mensalidades desde que o pagamento seja 
efetuado até a data do vencimento do boleto. 

Isca Faculdades – 20% de desconto nas mensalidades 
desde que o pagamento seja efetuado até a data do 
vencimento do boleto.

Colégio Polibrasil – 50% de descontos na taxa de 
matrícula.

Fatep – 20% de descontos nas mensalidades desde 
que o pagamento seja efetuado até o 5 º dia útil de 
cada mês. 

EEP – 5% de descontos nas mensalidades desde que o 
pagamento seja efetuado até a data do vencimento do 
boleto. 

Anhanguera – 10% de descontos nas mensalidades 
desde que o pagamento seja efetuado até a data do 
vencimento do boleto.

Colégio Metropolitano – Descontos nos serviços de 
Maternal, Jardim, Ensino Fundamental e Ensino Médio. 
Mais Informações 3413-1587

Horários de Atendimentos

Departamento Jurídico - Sede Centro
O Atendimento dos Advogados Trabalhistas é de segunda a quarta-feira, das 
17h30 às 19h30, com entrega das senhas às 17 horas. Nas quintas- feiras 
das 8 às 10h30.

Previdência Social - Sede Centro
Realiza o atendimento as quartas-feiras, das 15 às 19h30 e às quintas-feiras 
das 8 às 10h30.

Departamento Odontológico - Sede Centro
Os horários do Departamento Odontológico são: de segunda a quinta-feira, 
das 7h30 às 21 horas. Exceto às sextas-feiras das 7h30 às 18 horas. 
Emergência das 8 às 10 horas e das 13 às 19 horas, ou ligue no telefone 
3417-8140.

Secretaria Sede Centro
Funciona de segunda a quinta-feira, das 8 às 21horas, exceto as sexta feiras, 
das 8 às 18 horas. Aos sábados das 7h30 às 12h30.

Clube Recreativo
No Horário de verão o funcionamento do Clube é de terça a domingo das 9 às 
19 horas. Obs. Segunda-feira o Clube é fechado para a limpeza.

Secretaria do Clube Recreativo
Funciona de segunda a sexta das 9 às 21horas.
Sábado, domingo e feriados das 9 às 17 horas

Academia do Clube Recreativo
Segunda, terça e quinta-feira o horário é das 8h30 às 11 horas. Quarta e sexta-
feira das 8 às 10h30. No período da tarde de segunda a sexta-feira o horário é 
das 14h30 às 21 horas.                 

MAIS INFORMAÇÕES PELO TELEFONE
(19) 3417.8140 ou pelo nosso site www.metalpiracicaba.com.br

RECESSO DE CARNAVAL 
O Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e região 
comunica a todos os associados que nos dias 27, 28 de fevereiro e 01 
de março, a SEDE CENTRO (Rua Prudente de Morais, 914) estará 
fechada devido ao recesso de Carnaval. As atividades retornam 
normalmente no dia 02 de março de 2017. 

Em caso de emergência odontológica (19) 3417-8140 

                                – 27/02 Segunda-feira Fechado
                                – 28/02 Terça-feira Fechado
                                – 01/03 Quarta-feira Fechado
                                – 02/03 Quinta-feira Aberto

O  funciona normalmente nos dias de Carnaval, Clube recreativo
exceto na  em que estará fechado, incluindo a Segunda-feira (27/02)

Academia. Na  o Clube estará aberto, Terça-feira (28/02)
já a Academia estará fechada.  

Mais Informações pelo telefone (19) 3424-1433 ou 
www.metalpiracicaba.com.br 

O Sindicato tem rmado convênios com instituições de ensino, com 
o objetivo de facilitar ao associado uma educação de qualidade.

Os descontos valem para associados ingressantes 
nas instituições no ano de 2017. 

Arquivo Histórico: 1994 – Greve Andorinha
Em 1994, milhares de metalúrgicos em todo o Estado de São Paulo entraram 

em greve em defesa da estabilidade no emprego.

Horários de Atendimentos - Mais Informações: (19) 3417.8140

Departamento Jurídico - Sede Centro
O Atendimento dos Advogados 

Trabalhistas é de segunda a quarta-feira, 
das 17h30 às 19h30, com entrega das 

senhas às 17 horas. 
Nas quintas- feiras das 8 às 10h30.

Previdência Social - Sede Centro
Realiza o atendimento as quartas-feiras, 

das 15 às 19h30 e às 
quintas-feiras das 8 às 10h30.

Departamento Odontológico - Sede 
Centro

Os horários do Departamento 
Odontológico são: de segunda a quinta-
feira, das 7h30 às 21 horas. Exceto às 

sextas-feiras das 7h30 às 18 horas. 
Emergência das 8 às 10 horas e das 13 

às 19 horas,
 ou ligue no telefone 3417-8140.

Secretaria - Sede Centro
Funciona de segunda a quinta-feira, das 

8 às 21horas, exceto às sextas-feiras,
das 8 às 18 horas. 

Aos sábados das 7h30 às 12h30.
Clube Recreativo

De terça a domingo das 9 às 18 horas. 

Durante o horário de verão o 

funcionamento se estende das 9 às 19 

horas. Nas segundas-feiras funciona 

apenas a academia de ginástica.
Secretaria do Clube Recreativo

Funciona de segunda a 
sexta-feira das 9 às 21horas.
Sábados, domingos e feriados 

das 9 às 17 horas
Academia do Clube Recreativo

Segunda, terça e quinta-feira o horário é 

das 8h30 às 11 horas. Quarta e sexta-

feira das 8 às 10h30. No período da 

tarde e noite de segunda a sexta-feira o 

horário é das 14h30 às 21 horas.                 

Participem conosco desta grande festa! 

SINDICATO REALIZA EXPOSIÇÃO DE FOTOS 

sobre a história do futebol no 
Clube recreativo da categoria 

Venham conhecer a história do futebol do Sindicato 
dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e 

região. São fotos da década de 60,70,80,90,2000 
até os dias de hoje. Tem também as fotos da 

escolinha de futebol. 

PARTICIPEM! A exposição é realizada no salão de 
eventos do Clube recreativo localizado na Avenida 

Dois Córregos, 3110. Mais informações 3424-1433 
ou pelo site metalpiracicaba.com.br 

Convênios do Sindicato facilitam 
acesso a Educação

Os descontos valem para o associados ingressantes nas 
instituições no ano de 2017. 

Com o objetivo de facilitar ao associado uma educação de qualidade, o 
Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e região têm rmado 
convênios com várias instituições de ensino. Os descontos valem para sócios e 
dependentes do Sindicato e podem chegar a até 50%. 

AS INSTITUIÇÕES EM QUE OS ACORDOS JÁ FORAM FIRMADOS SÃO:
 

Para mais informações sobre como adquirir os 
descontos, entre em contato na secretaria do 

Sindicato (rua Prudente de Morais, 914, centro)
ou  pelo telefone (19)3417-8143

Em 1994, uma grande greve ocorreu 
em diversas regiões do Estado de São 
Paulo. A conhecida “Greve Andorinha”, 
batizada com esse nome justamente 
porque migrava de cidade em cidade, 
paralisando diferentes fábricas. 

O movimento, organizado pela Força 
Sindical, contou com o apoio de outras 
centrais - como a CUT - e lutava pela 
estabilidade no emprego, por reajuste 
salarial, reposição mensal e piso salarial 
único, além de também protestar contra 
o enorme aumento das demissões de 
trabalhadores nessa época. Essa grande 
mobilização envolveu mais de 800 mil 
metalúrgicos, que cruzaram seus braços 
em defesa de um Brasil mais justo, para 
todos os seus cidadãos. 

A estratégia utilizada foi paralisar cada 

região do estado por 24 horas, durante 5 
dias consecutivos - uma das regiões 
participantes foi a cidade de Piracicaba. 
Em nossa cidade, trabalhadores de 4 
grandes rmas não compareceram aos 
seus postos de trabalho e os dirigentes do 
Sindicato  dos  Metalúrgicos  de 
Piracicaba, não apenas estiveram ao lado 
de cada um desses bravos piracicabanos, 
como também viajaram para outras 
cidades acompanhando a greve. 

Ao nal de muita luta, a “Greve 
Andorinha” conquistou um reajuste 
salarial acima da política do governo e 
foi  motivo de orgulho para os 
trabalhadores que dela participaram, 
pois deram um exemplo de união e 
organização que marcou de maneira 
admirável a história do movimento 
operário brasileiro.    

ARQUIVO HISTÓRICO
A Greve Andorinha de 1994 e o Sindicato 

http://www.metalpiracicaba.com.br


www.metalpiracicaba.com.br

03Ação Sindical

Desde 1947 defendendo o trabalhador metalúrgicowww.metalpiracicaba.com.br RUMO AOS 70 ANOS

CIDADANIA | Um jornal a serviço da família metalúrgica e do povo de Piracicaba e Região

Como acelerar a retomada dos investimentos na cidade, é 
tema de debate no Ciclo de Desenvolvimento Econômico

Por meio da iniciativa do secretário do 

Emprego e Relações do Trabalho do 

Estado de São Paulo, José Luiz Ribeiro, 

do Sindicato dos Trabalhadores 

Metalúrgicos de Piracicaba e região, 

Simespi, Acipi, Prefeitura Municipal e 

Gazeta de Piracicaba, teve inicio 

(17/07), o Ciclo de Desenvolvimento 

Econômico. O evento foi realizado no 

auditório da Acipi. 

Durante o Ciclo cada empresa irá 

expor a sua visão em relação a quatro 

eixos temáticos: perspectivas da 

economia mundia l ;  economia 

brasileira; ambiente de negócios para 

Piracicaba e região; como sua 

emp re sa  pode  s e  t o r na r  um 

fornecedor. O primeiro palestrante foi 

o presidente da Caterpillar, Odair 

Renosto.

Odair Renosto inicialmente fez um 

panorama sobre a Caterpi l lar, 

enfatizando a questão dos empregos 

já gerados pela empresa. Falou 

também sobre p lane jamentos 

estratégicos em períodos de baixa e 

dicas de perspectivas de negócios, 

como investir em novos modelos, 

engajamento e transparência. “Este 

Ciclo de Desenvolvimento Econômico é 

uma oportunidade para as empresas de 

diversos setores. Elas poderão ter uma 

visão mais clara de como se tornar 

fornecedoras das grandes empresas”, 

destacou.

O mediador da palestra foi o secretário 

do Emprego e Relações do Trabalho do 

Estado de São Paulo, José Luiz Ribeiro. 

“É um momento histórico, onde as 

empresas se unem para pensar na 

cidade. Nós temos que ter uma visão de 

futuro, de geração de emprego, de 

empresas capacitadas para exportar e 

buscar soluções para o desemprego”, 

disse.

O prefeito de Piracicaba, Barjas Negri, 

destacou a importância do Ciclo. 

“temos empresas boas na cidade e elas 

p o d e m  s e r  f o r n e c e d o r a s  d a s 

Multinacionais”, comentou.

Segundo o presidente em exercício do 

S i n d i c a t o  d o s  Tr a b a l h a d o r e s 

Metalúrgicos de Piracicaba e região, 

José Florêncio da Silva, Bahia, “este 

evento é uma oportunidade para o 

público conhecer as grandes empresas 

da cidade, e com isto podem surgir 

negócios e empregos”, destacou.

Após a apresentação sobre a 

Caterpillar, o gestor de compras da 

empresa, Gustavo Pereira, destacou 

os requisitos que as empresas devem 

ter para se tornarem fornecedoras. Ao 

nal, o público pode fazer perguntas 

aos palestrantes.

O  C i c l o  de  Desenvo l v imen to 

Econômico contará ainda com mais 

três palestras que serão apresentadas 

pelas empresas Raízen/Cosan, no dia 

08 de agosto, por Pedro Mizutami. No 

dia 15 de agosto será a vez de Ricardo 

Martins, diretor executivo da Hyundai 

Motor Brasil. E no dia 05 de setembro, 

será a vez do diretor da ArcelorMittal, 

Luiz Augusto de Arruda Penteado.

Para Wagner da Silveira, Juca, 

secretário-geral do Sindicato, “foi um 

importante diálogo desenvolvido para 

buscar ações para os problemas que a 

crise vem causando”, destacou.

Os protestos contra as reformas trabalhistas, previdenciárias e contra o sistema 

político, marcaram (30/06) por todo o país. A diretoria do Sindicato dos 

Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e região mostrou toda a sua indignação, 

realizando um manifesto, em frente ao distrito industrial de Rio das Pedras. 

Os protestos foram organizados pela Força Sindical e demais Centrais Sindicais. 

Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de 
Piracicaba e região protesta contra as reformas

Os protestos contra as reformas 

trabalhistas, previdenciárias e contra o 

sistema político, marcaram (30/06) 

por todo o país. A diretoria do 

S i nd i c a t o  d o s  Tr aba l hado r e s 

Metalúrgicos de Piracicaba e região 

mostrou toda a sua indignação 

realizando um manifesto em frente ao 

distrito industrial de Rio das Pedras. 

De acordo com Wagner da Silveira, 

Juca, secretário-geral do Sindicato, “O 

governo fala em reformas, mas na 

verdade o que irá ocorrer é uma 

retirada de direitos, por isto é preciso 

conscientizar os trabalhadores. Nada 

está sendo feito para melhorar a crise e 

o desemprego continua aumentando. 

É preciso fortalecer a nossa luta em 

prol dos direitos dos trabalhadores e da 

unidade do movimento sindical”, 

destacou. 

Nas próximas semanas a diretoria do 

Sindicato continuará intensicando os 

protestos. 

Os protestos realizados em todo o país  

foram organizados pela Força Sindical 

e demais Centrais Sindicais. 

Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de 
Piracicaba e região protesta contra as reformas

Após  vá r ias  lu tas ,  p ro tes tos , 
manifestações, do Sindicato dos 
Trabalhadores  Metalúrgicos de 
Piracicaba e região, Força Sindical e 
demais centrais sindicais, o Senado 
aprovou e o presidente Michel Temer 
sancionou (13/07) o texto da reforma 
trabalhista. O projeto altera mais de 
100 pontos da Consolidação das Leis 
do Trabalho, como férias, jornada de 
trabalho, remuneração, descanso, 
dentre outros.   
 
As novas regras entram em vigor a partir 
de 120 dias da data aprovada. 

Mas mesmo após a aprovação da 

reforma trabalhista a atuação e luta do 
Sindicato irão continuar. De acordo com 
Wagner da Silveira, Juca, secretário-
geral do Sindicato, “não iremos deixar 
os trabalhadores a mercê dos patrões. 
Va m o s  c o n t i n u a r  r e a l i z a n d o 
assembleias com os trabalhadores nas 
portas das fábricas, intensicando as 
ações de conscientização. Esta reforma 
é uma afronta aos nossos direitos”, 
destacou.  

O departamento jurídico do Sindicato 
também já está elaborando para a 
próxima edição do jornal cidadania, um 
informativo sobre os possíveis danos 
que serão causados pelas reformas. 

Reforma trabalhista foi aprovada: Sindicato continuará 
a luta em defesa dos direitos dos trabalhadores 

O Senado aprovou e o presidente Michel Temer sancionou (13/07) o texto da 

reforma trabalhista. O projeto altera mais de 100 pontos da Consolidação das 

Leis do Trabalho, como férias, jornada de trabalho, remuneração, descanso, 

dentre outros.    

As novas regras entram em vigor a partir de 120 dias da data aprovada. 

Mas mesmo após a aprovação da reforma trabalhista, a atuação e luta do 

Sindicato irão continuar. De acordo com Wagner da Silveira, Juca, secretário-

geral do Sindicato, “não iremos deixar os trabalhadores a mercê dos patrões. 

Vamos continuar realizando assembleias nas portas das fábricas, intensicando 

as ações de conscientização. Esta reforma é uma afronta aos nossos direitos”, 

destacou.  

O departamento jurídico do Sindicato também já está elaborando para a próxima 

edição do jornal cidadania, um informativo sobre os possíveis danos que serão 

causados pelas reformas. 

Reforma trabalhista foi aprovada: 
Sindicato continuará a luta em defesa dos 

direitos dos trabalhadores 
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Várias atividades são desenvolvidas ao associado no Clube 
recreativo: campeonatos de futebol, truco, bilhar, bocha, aulas 
de judô, ginástica rítmica, natação, dentre outros. 

Sindicato oferece tratamento odontológico para sócios e familiares, 
com prossionais especializados, que realizam restauração, limpeza, 
tratamento de canal, dentre outros. 

CLUBE RECREATIVO DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO

DEPARTAMENTO JURÍDICO
Amparo jurídico ao trabalhador metalúrgico, diante dos casos em 
que as empresas desrespeitam os seus direitos. 

DEPARTAMENTO PREVIDENCIÁRIO
Sindicato assegura Auxílio Previdenciário aos Trabalhadores Metalúrgicos. 
Alguns serviços como contagem de tempo para aposentadoria, 
elaboração de CAT, pensão por morte dentre outros, são prestados.

SEGURO
O Sindicato disponibiliza ao associado metalúrgico um Seguro, que 
ampara o trabalhador e seus familiares. 

CONVÊNIO ESTUDANTIL
Sócios e dependentes contam com descontos especiais em 
instituições de ensino com o objetivo de proporcionar ao 
associado uma educação de qualidade

COLÔNIA DE FÉRIAS
Os associados poderão usufruir de duas Colônias de Férias na Praia 
Grande, com piscina, restaurante, lanchonete, área de jogos, 
estacionamento, dentre outros.

COMUNICAÇÃO
Jornal Cidadania, site, facebook, canal de TV do Sindicato, rádio, 
aplicativo de celular, ferramentas para deixar o associado cada 
vez mais informado. 

Saiba tudo o que o Sindicato oferece a você e a sua família

Ação Sindical04

www.metalpiracicaba.com.br RUMO AOS 70 ANOS

CIDADANIA | Um jornal a serviço da família metalúrgica e do povo de Piracicaba e Região

Desde 1947 defendendo o trabalhador metalúrgico

O Trabalhador Pergunta, 
o Sindicato Responde

denúncia, informações trabalhistas, 

agenda de show, serviços, notícias do 

Sindicato, dentre outros itens.  

O Sindicato dos Metalúrgicos de 

Piracicaba luta para assegurar os 

direitos dos trabalhadores visando 

atende-los da melhor forma possível. 

Pensando nisto, foi criado no site 

www.metalpiracicaba.com.br um 

campo, onde há um formulário para 

preenchimento em caso de dúvida, 

Emendas constitucionais afrontam princípio 
constitucional de segurança jurídica

Sindicalistas de todo o estado de São 
Paulo, estiveram (12/05), no Clube 
recreativo do Sindicato dos Trabalhadores 
Metalúrgicos de Piracicaba e região, 
participando do 8º Congresso da Força 
Sindical Estadual. 

Mais de 1029 delegados sindicais, como 
também representantes de 254 entidades 
entre Federações, Confederações e 
Sindicatos estiveram presentes. 

O 8º Congresso da Força Sindical, teve 
como tema central as reformas 
Trabalh is tas,  Prev idenciár ia  e 
Terceirização, que vem sendo propostas 
pelo Governo Federal. Nos debates, os 
sindicalistas trocaram ideias, como 
também traçaram estratégias de 
combates contras as reformas.

Para o deputado federal e presidente da 
Força Sindical Nacional, Paulo Pereira 
da Silva, Paulinho da Força, “nós 
estamos em um dos momentos mais 
difíceis do país. Somente através da 
mobilização é que teremos força para 
combater estas reformas”, comentou. 

O secretário do Emprego e Relações do 
Trabalho do Estado de São Paulo, José 
Luiz Ribeiro, falou sobre a importância 
da união dos trabalhadores e do 
movimento sindical, no atual momento 
do país. “Vamos traçar uma luta em 
defesa dos direitos dos trabalhadores. 

É preciso que todos estejam unidos 

para garantirmos nossas conquistas”, 

destacou. 

Durante o 8º Congresso, foi também 

realizado a eleição da nova diretoria 

da Força Sindical de São Paulo. Em 

chapa única, Danilo Pereira da Silva 

foi reeleito presidente da entidade. 

De acordo com Wagner da Silveira, 

Juca, secretário-geral do Sindicato 

dos Trabalhadores Metalúrgicos de 

Piracicaba e região, “todos os nossos 

direitos foram adquiridos através de 

muitas lutas, por isso não é possível 

aceitar qualquer retrocesso nos 

direitos sociais”, comentou. 

Movimentos Sindicais se unem contra as reformas Trabalhistas, Previdenciária 
e Terceirização, no 8º Congresso da Força Estadual de São Paulo 

Difícil sabermos o que signica 

dignidade, mas todos nós sabemos e 

sentimos quando sofremos ofensas à 

dignidade. Não somente nas relações 

de trabalho, mas, também, em 

relações de consumo ou qualquer 

outra, podem ocorrer ofensas morais, 

através da honra, privacidade, 

imagem, nome, como também em 

nosso corpo físico.

É o chamado dano moral, que se 

diferencia do dano material, onde 

ocorre uma diminuição patrimonial. 

Comprovado o dano material, deve se 

ressarcir o prejuízo, retornando a 

vítima ao estado anterior. 

Mas transformar em valor um dano 

moral, uma dor na honra ou até no 

próprio corpo, é tema polêmico, 

principalmente no caso do trabalhador 

brasileiro diante do texto do projeto de 

lei da reforma trabalhista.

O texto traz todos os dispositivos a 

serem aplicados em caso de reparação 

de danos do trabalhador, e que são 

bem diferentes de todos os dispositivos 

constitucionais e de outras leis 

aplicados em relação à reparação de 

danos de um cidadão. 

O projeto, também assegura o direito 

do empregador se sentir ofendido em 

sua  imagem,  marca ,  seg redo 

empresarial, e buscar a reparação do 

dano contra o próprio trabalhador.

E não é só isso, também estabelece 

como o juiz deverá apreciar o pedido 

de reparação do dano mora l , 

merecendo destaque, dentre todos os 

12 critérios, a situação social e 

econômica das partes envolvidas, a 

possibilidade de superação física ou 

psicológica, os reexos pessoais e 

sociais da ação ou omissão, o grau de 

publicidade da ofensa.

Mas o que signica situação social e 

econômica das partes?

No caso de um trabalhador que ganha 

um salário mínimo sofrer um acidente 

do trabalho, perder cinco dedos, sua 

situação social não permitirá que o 

valor de sua indenização seja a mesma 

de outro trabalhador vítima do mesmo 

tipo de acidente de trabalho, na 

mesma empresa, perdendo também 

cinco dedos, mas quem ganha            

R$ 10.000,00. Para os parlamentares 

brasileiros que apoiam a reforma 

trabalhista como está, o dedo de um 

pobre vale menos que o dedo de um 

rico, especialmente no caso de uma 

relação de emprego!

Continuando, os parlamentares ainda 

determinam no texto, que em caso de 

ofensa de natureza leve, o valor da 

indenização será de até três salários do 

ofendido, em caso de natureza média, 

até cinco salários, em caso de ofensa 

grave, até vinte vezes o último salário, 

e em caso de natureza gravíssima, até 

50 vezes o último salário do ofendido. 

Isso vale também quando o ofendido 

for o empregador!

A vida de um trabalhador, portanto, 

valerá, no máximo, 50 vezes seu 

VOCÊ SABE QUANTO VALE SEU DANO?

último salário! Se for trabalhador de 

baixa renda, valerá bem menos que a 

vida de um trabalhador de alto escalão, 

a honra do trabalhador pobre valerá 

menos que a honra do trabalhador de 

alto escalão. Pobre trabalhador!

O ministro do Tribunal Superior do 

Trabalho, Maurício Godinho Delgado, 

no dia 19 de junho de 2017, 

palestrando no 57º Congresso 

Brasileiro de Direito do Trabalho da 

LTR, no qual estive presente, foi 

questionado se existe um direito ao 

trabalho digno, e se a dignidade deve 

impor limites às mudanças que a 

reforma trabalhista pretende trazer, e, 

resumidamente, concluiu que a 

reforma, da forma como se apresenta, 

especialmente no caso da reparação 

de danos, fará com que no Brasil 

haverá dois tipos de pessoas, que 

provocará dois tipos diferentes de 

proteção quanto ao dano moral: a 

pessoa trabalhadora e a pessoa fora da 

relação de emprego.

Para a pessoa comum, não haverá 

critérios que limitam a reparação do 

dano à honra, à imagem, ao corpo, a 

proteção será a partir da Constituição 

Federal de 1988. Para o trabalhador, 

deve ser levado em conta apenas o que 

estiver contido no texto da reforma 

trabalhista, ocasionando evidente e 

grave inconstitucionalidade!

Imaginem um elevador de um prédio 

em construção, e lá estão um pedreiro 

da obra (1 salário mínimo por mês), o 

engenheiro chefe (R$ 15.000,00 por 

mês) e um deputado federal visitante 

interessado em comprar um aparta-

mento (R$ 168.000,00 por mês, 

entre cota mensal, auxilio moradia e 

verba de gabinete). O que ocorrerá no 

caso do elevador cair, e com base no 

que consta no projeto de reforma 

trabalhista? 

Todos sofrerão o mesmo dano moral 

pelo acidente, o engenheiro e o 

pedreiro deverão promover ação 

perante a Justiça do Trabalho, na 

condição de trabalhadores, e o 

deputado na Justiça Comum, na 

condição de consumidor. No caso dos 

t rabalhadores,  se considerado 

judicialmente ofensa gravíssima, o 

valor da indenização do pedreiro será a 

menor de todas, R$ 46.850,00, a do 

engenheiro chefe será, no máximo,  

R$ 750.000,00. A reparação do                 

deputado não sofrerá incidência do 

texto da reforma trabalhista, ele estava 

na condição de visitante comprador, 

não cando sua reparação limitada ao 

texto da reforma trabalhista, e 

cer tamente  receberá va lo r  de 

reparação maior que todos os demais 

acidentados no mesmo episódio!

Luis Fernando Severino, advogado 

do Sindicato dos Metalúrgicos, 

mestre em direito constitucional pela 

Instituição Toledo de Ensino, 

especialista em direito 

Previdenciário pela Escola Paulista 

de Direito Social, direito do trabalho 

pela Escola Paulista de Direito, 

direito ambiental pela Universidade 

Metodista de Piracicaba. E-mail:
 lfsadvogado@gmail.com

O secretário-geral do Sindicato dos 
Trabalhadores  Metalúrgicos de 
Piracicaba e região, Wagner da Silveira, 
Juca, é o novo presidente do Conselho 
das Entidades Sindicais de Piracicaba, 
Conespi. 

A eleição foi realizada (03/07), no Clube 
recreativo do Sindicato e contou com a 
participação de dirigentes de vários 
Sindicatos liados.  O pleito teve chapa 
única, chapa 1, “Unidade e Luta” e foi 
conduzido pelo atual presidente do 
Conespi, Francisco Pinto Filho. 

Foram também eleitos: José Antonio 
Fernandes Paiva, Sindicato dos 
Báncarios, primeiro vice-presidente; 
Milton Costa, Sindicato da Construção 
Civi l,  segundo vice-presidente; 
Francisco Dantas, Sindicato dos 
Hoteleiros, terceiro vice-presidente; 
Antonio Roberto Previde, Sindicato do 
Comércio, secretário-geral; Francisco 
Pinto Filho, Sindicato dos Papeleiros, 

primeiro secretário; João José Soares, 
Sindicato do Transporte Urbano, 
segundo secretário; Fânio Luis Gomes, 
Sindicato da Alimentação, tesoureiro; 
José Valdir Sgrignero, Sindicato dos 
Municipais, primeiro tesoureiro; 
Marcelo Assalim Zambon, Sintesp, 
segundo tesoureiro. Dirigentes dos 
sindicatos liados também foram eleitos 
para ocuparem cargos na diretoria.

O Consepi é composto por 80 diretores, 
de 23 entidades e representa mais de 
200 mil trabalhadores da ativa e 
aposentados. 

O presidente eleito Wagner da Silveira, 
Juca, agradeceu o apoio recebido e 
destacou a importância da unidade do 
movimento sindical. “Vivemos em um 
dos momentos mais difíceis do país, por 
isto mais do que nunca temos que lutar 
pelo fortalecimento e unicação da 
classe trabalhadora e do movimento 
sindical”, destacou. 

Wagner da Silveira, Juca, é eleito o novo 
presidente do Conespi 
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com prossionais especializados, que realizam restauração, limpeza, 
tratamento de canal, dentre outros. 
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DEPARTAMENTO JURÍDICO
Amparo jurídico ao trabalhador metalúrgico, diante dos casos em 
que as empresas desrespeitam os seus direitos. 

DEPARTAMENTO PREVIDENCIÁRIO
Sindicato assegura Auxílio Previdenciário aos Trabalhadores Metalúrgicos. 
Alguns serviços como contagem de tempo para aposentadoria, 
elaboração de CAT, pensão por morte dentre outros, são prestados.

SEGURO
O Sindicato disponibiliza ao associado metalúrgico um Seguro, que 
ampara o trabalhador e seus familiares. 

CONVÊNIO ESTUDANTIL
Sócios e dependentes contam com descontos especiais em 
instituições de ensino com o objetivo de proporcionar ao 
associado uma educação de qualidade

COLÔNIA DE FÉRIAS
Os associados poderão usufruir de duas Colônias de Férias na Praia 
Grande, com piscina, restaurante, lanchonete, área de jogos, 
estacionamento, dentre outros.

COMUNICAÇÃO
Jornal Cidadania, site, facebook, canal de TV do Sindicato, rádio, 
aplicativo de celular, ferramentas para deixar o associado cada 
vez mais informado. 

Saiba tudo o que o Sindicato oferece a você e a sua família

Sindicato dos Trabalhadores 
Metalúrgicos de Piracicaba e 
região sediará o 4º Encontro 
Internacional das Montadoras 

O 4º Encontro Internacional das 
Montadoras será realizado nos dias 14, 
15 e 16 de agosto. O evento é uma 
iniciativa do Sindicato dos Trabalhadores 
Metalúrgicos de Piracicaba e região, com 
a UAW (United Auto Workers – Sindicato 
que representa os metalúrgicos nos 
Estados Unidos), Confederação Nacional 
dos Trabalhadores Metalúrgicos, CNTM, 
e Força Sindical. 

As palestras serão realizadas no Occitano 
Apart Hotel (R. Marcelo Vacchi, 100 – 
Morumbi). 

Durante os dias do Encontro temas 
como a Análise de Conjuntura EUA e 
Brasil, ataques globais nos direitos 
básicos trabalhistas e cumprimento 

das leis, políticas industriais nos EUA e 
Brasil, dentre outros serão debatidos. 

No 4º Encontro são aguardadas 
delegações de São Paulo, Catalão, 
Anápolis, Curitiba, São Caetano do 
Sul, Gravataí, Sul Fluminense, Sete 
L a g o a s ,  a l é m  d a  c o m i t i v a 
internacional dos Estados Unidos e 
países da América Latina. 

Para José Florêncio da Silva, Bahia, 
presidente em exercício do Sindicato, 
“ o  a t a q u e  a o s  d i r e i t o s  d o s 
trabalhadores não ocorre somente 
nac i ona lmen te  ma i s  t ambém 
internacionalmente, por isto é preciso 
ampl ia rmos  o  deba te  e  c r i a r 
estratégias de combates”, destacou.

Pela sindicalização na Nissan

Os trabalhadores da Nissan, de 
Mississipi, nos Estados Unidos, 
anunciaram a intenção de votar pela 
sindicalização, na fábrica localizada 
em Canton, devido aos abusos 
sofridos pelos trabalhadores da 
montadora. 

Eles lutam bravamente pelo direito de 
serem representados pelo Sindicato 
dos Metalúrgicos UAW-United Auto 
Workers. Os funcionários da Nissan, 
reivindicam salários justos, melhores 
benefícios, m das quotas de 
produção, condições de trabalho 
precárias, dentre outros.   

O Sindicato dos Trabalhadores 
Metalúrgicos de Piracicaba e região 
apoia os trabalhadores da Nissan, que 
l u tam  pe lo  d i r e i t o  de  se rem 
representados por uma entidade sindical 
e por melhores condições de trabalho. 
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TRABALHADORES FIQUEM ATENTOS:
Em caso de irregularidades na empresa em 
que você trabalha entre em contato com o 

Sindicato: (19) 3417.8140

Associados aniversariantes do 
Sindicato recebem prêmios

Os diretores do Sindicato dos 
Trabalhadores Metalúrgicos de 
Piracicaba e região realizaram a 
entrega dos prêmios aos sócios 
titulares aniversariantes do mês de 
maio e junho, que foram sorteados 
pela entidade. 

Os associados aniversariantes do mês 
de maio Celso Pinto de Moraes, 
Roberto Carlos Freitas Júnior e José 
Gabriel Conceição de Barros foram os 
ganhadores das bicicletas. Já os 
aniversariantes do mês de junho 
Nelson Cal legar i  ganhou uma 
(Fritadeira elétrica), Rodrigo Dallavilla 
(panela de arroz elétrica) e Pedro 
Fernando Granziol (panela de arroz 
elétrica). 

O secretário-geral do Sindicato, 
Wagner da Silveira, Juca, destacou a 
impor tânc ia de presentear  os 
associados que já contribuíram tanto 
pela entidade. 

Fiquem atentos! Os sorteios são 
mensais e realizados somente aos 
sócios titulares aniversariantes do mês.

Atualize o seu cadastro na secretaria 
do Sindicato (19)3417-8143 ou na 
rua Prudente de Morais, 914, centro. 

Mais informações 
no site do Sindicato

www.metalpiracicaba.com.br e no 
facebook/metalúrgicospiracicaba.  

Sorteados do mês de Maio

Sorteados do mês de Junho

CONFIRA NOSSA PÁGINA 
NO FACEBOOK!

facebook.com/metalurgicospiracicaba

Conheça a Convenção Coletiva Metalúrgica 
de Piracicaba: Negociação Direta – 
Segurança e Saúde do Trabalhador

A Convenção Coletiva do Trabalho é 
um conjunto de cláusulas que são 
estabelecidas entre o Sindicato dos 
Trabalhadores Metalúrgicos de 
Piracicaba e as entidades patronais 
ligadas ao SIMESPI (Sindicato das 
Indústrias Mecânicas, de Materiais 
Elétricos, Eletrônicos, Siderúrgicas e 
Fundições de Piracicaba, Saltinho e 
Rio das Pedras). 

O tema desta edição da coluna 
“Conheça a Convenção Metalúrgica 
de Piracicaba”, abordará a Cláusula 
53 referente a Negociação Direta – 
Segurança e Saúde do Trabalhador. 

a)  Considerando correta a tendência 
de solução dos problemas entre as 
partes interessadas através de 
negociação direta, instala-se este 
procedimento para as questões 
relativas a identicação, estudo e 
planejamento de modicações no 
ambiente do trabalho no sentido de 
preservar a integridade física, a saúde 
e o bem estar do trabalhador, abrindo 
a s s i m  u m  c a n a l  d i r e t o  d e 
entendimento entre capital e trabalho.  

b) Visando minimizar os riscos e 

manter o controle dos agentes 
agressivos a saúde dos trabalhadores, 
as partes concordam priorizar estudos 
e planejamento de programas de 
melhoria no ambiente do trabalho 
a t r a v é s  d e  l e v a n t a m e n t o  e 
m a p e a m e n t o  d e  r i s c o s , 
monitoramento biológico, ambiental e 
outras providências que se zerem 
necessárias, denindo as prioridades 
através da negociação direta. 

c) Estes procedimentos deverão ser 
rmados através de termo de 
compromisso  assumido  en t re 
empresas e sindicato quando da 
constatação e evidências de riscos a 
integridade física e a saúde do 
t rabalhador,  real izando-se um 
cronograma de procedimentos, 
sempre que solicitado pelo sindicato 
r e p r e s e n t a t i v o  d a  c a t e g o r i a 
prossional. 

d) Os acordos referidos na presente 
cláusula, não impedem ou atenuam as 
responsabilidades quanto a acidentes 
e  d o en ç a s  p r o  s s i o n a i s  q u e 
porventura possam ocorrer, bem como 
as NRs baixadas pela Portaria 
3.214/78 e suas alterações. 

Diretoria scaliza ativamente 
as Eleições da CIPA na base 

Sindicato entrará com ação na justiça devido 
aos atrasos nos depósitos do FGTS dos 

trabalhadores do Grupo Dedini
O Sindicato dos Trabalhadores 
Metalúrgicos de Piracicaba e região vai 
ajuizar uma ação referente aos atrasos 
n o s  d e p ó s i t o s  d o  F GT S  d o s 
trabalhadores do Grupo Dedini, do 
período de abril de 2014 até a 
presente data. 

Anterior a esta data, o Sindicato já 
havia ajuizado outra ação em relação 
aos atrasos do FGTS de janeiro de 
2009 a março de 2014. Nesta, a 

sentença foi procedente (o juiz deu 
ganho de causa aos trabalhadores).    

O Grupo Dedini recorreu e entrou 
com o recurso ordinário no Tribunal 
Regional do Trabalho de Campinas, 
mas o juiz concedeu a decisão 
f avo ráve l  aos  t r aba lhado res . 
Novamente o Grupo Dedini recorreu, 
só que agora ao Tribunal Superior do 
Trabalho de Brasília. A ação está no 
aguardo do julgamento do recurso.

 Nelson Callegari 

 Rodrigo Dallavilla 

 Pedro F. Granziol 

 José Gabriel Conceição de Barros 

 Roberto Carlos Freitas Júnior 

 Celso Pinto de Moraes 

Uma nova conquista foi realizada pelo 
Sindicato aos trabalhadores de São 
Pedro e região. A base foi estendida e 
com isto os trabalhadores passarão a 
ter uma unidade de atendimento.  

Localizado no mesmo prédio da subsede 
do Sindicato dos Municipais, os 
trabalhadores poderão tirar dúvidas, 
fazer  rec lamações,  apresentar 
sugestões, associar-se mediante 
preenchimento de proposta, dentre 
outros. O plantão será realizado às 
sextas-feiras,  das 9 às 17 horas, e 
sempre haverá um diretor do Sindicato 
pronto para atendê-lo. Os atendimentos 
começarão a partir do dia 04 de agosto. 

Segundo José Florêncio da Silva, 
Bahia, presidente em exercício do 
Sindicato, o objetivo é garantir a 
extensão do trabalho do Sindicato, já 
que existem muitas empresas nesta 
região. “Foi uma grande conquista aos 
trabalhadores. Temos uma base em 
Rio das Pedras e agora também em 
São Pedro”, destacou. 

Metalúrgicos de São Pedro e região terão uma
unidade de atendimento

Diretor
Ronaldo Ramalho
Edison Alcarde
Luis A. Sotopietro e Evaldo Ferezini
Denis Mota Alves e Carlos Ribeiro
Edison Alcarde e Evaldo Ferezini 
Luis A. Sotopietro e Evaldo Ferezini
Luis A. Sotopietro - Rodrigo do Amaral  acompanhou as eleições
Edison Alcarde
Ronaldo Ramalho - Rodrigo do Amaral acompanhou as eleições

Data
20/06
26/06
27/06
29/06
30/06
05/07
17/07
19/09 
19/09 

Empresa
Alutec
LinkSteel
Feaço
NG-Vila
Painco
Fumperlita
Catálise
Naval
Requiph

Os atendimentos serão 
realizados na rua Pedro Chagas 

de Aguiar, 55, Jardim São 
Pedro. Mais Informações pelo 

telefone (19) 3481-3507. 
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Várias atividades são desenvolvidas ao associado no Clube 
recreativo: campeonatos de futebol, truco, bilhar, bocha, aulas 
de judô, ginástica rítmica, natação, dentre outros. 

Sindicato oferece tratamento odontológico para sócios e familiares, 
com prossionais especializados, que realizam restauração, limpeza, 
tratamento de canal, dentre outros. 

CLUBE RECREATIVO DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO

DEPARTAMENTO JURÍDICO
Amparo jurídico ao trabalhador metalúrgico, diante dos casos em 
que as empresas desrespeitam os seus direitos. 

DEPARTAMENTO PREVIDENCIÁRIO
Sindicato assegura Auxílio Previdenciário aos Trabalhadores Metalúrgicos. 
Alguns serviços como contagem de tempo para aposentadoria, 
elaboração de CAT, pensão por morte dentre outros, são prestados.

SEGURO
O Sindicato disponibiliza ao associado metalúrgico um Seguro, que 
ampara o trabalhador e seus familiares. 

CONVÊNIO ESTUDANTIL
Sócios e dependentes contam com descontos especiais em 
instituições de ensino com o objetivo de proporcionar ao 
associado uma educação de qualidade

COLÔNIA DE FÉRIAS
Os associados poderão usufruir de duas Colônias de Férias na Praia 
Grande, com piscina, restaurante, lanchonete, área de jogos, 
estacionamento, dentre outros.

COMUNICAÇÃO
Jornal Cidadania, site, facebook, canal de TV do Sindicato, rádio, 
aplicativo de celular, ferramentas para deixar o associado cada 
vez mais informado. 

Saiba tudo o que o Sindicato oferece a você e a sua família

Festa Julina06
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Desde 1947 defendendo o trabalhador metalúrgico

A Secretaria do Emprego e Relações do 
Trabalho do Estado (Sert) realiza no 
dia 11 de maio, às 19h30, a formatura 
dos alunos dos cursos do Programa 
Estadual de Qualicação Prossional 
(PEQ), que estão sendo realizados na 
Semtre em Piracicaba. A solenidade 
será na Câmara dos Vereadores.

O evento contará com a presença do 
secretário do Emprego e Relações do 
Trabalho do Estado de São Paulo José 
Luiz Ribeiro; do secretário municipal 
do Trabalho e Renda Evandro 
Evangelista; do prefeito de Piracicaba 
Barjas Negri.

Os 120 alunos receberão o certicado 
de conclusão dos cursos de Auxiliar de 
Departamento Pessoal, Técnica de 
Vendas, Atendimento e Recepção. As 

Secretário José Luiz Ribeiro 
participa da formatura dos cursos de 

qualicação de Piracicaba 

Sindicato participa de mesa 
redonda no Ministério do Trabalho

A Convenção Coletiva do Trabalho é 
um conjunto de cláusulas que são 
estabelecidas entre o Sindicato dos 
Trabalhadores Metalúrgicos de 
Piracicaba e as entidades patronais 
ligadas ao SIMESPI (Sindicato das 
Indústrias Mecânicas, de Materiais 
Elétricos, Eletrônicos, Siderúrgicas e 
Fundições de Piracicaba, Saltinho e 
Rio das Pedras). 

O tema desta edição da coluna 
“Conheça a Convenção Metalúrgica de 
Piracicaba”, abordará a Cláusula 41 
referente ao Auxílio Creche. 

a) As empresas que não possuem 
creches próprias, poderão optar entre 
celebrar o convênio previsto no 
parágrafo 2º, do artigo 389, da CLT, ou 
reembolsar diretamente à empregada 
as despesas comprovadamente 
havidas com a guarda, vigilância e 
assistência de lho legítimo ou 
legalmente adotado, em creche 
credenciada, à sua escolha, até o 

limite do valor correspondente a 40% 
(quarenta por cento) do menor salário 
normativo da categoria, por mês, por 
lho (a) com idade até 1(um) ano. Na 
f a l t a  d o  c omp r o v an t e  s up r a 
mencionado será pago diretamente às 
empregadas o valor correspondente  a 
20% (vinte por cento) do menor 
salário normativo da categoria, por 
mês, por lho(a) com idade de até 1 
(um) ano. 

b) O auxílio previsto nesta cláusula 
poderá ser pago à mãe mediante sua 
opção, após o retorno ao trabalho. 

c) O auxílio creche, objeto desta 
cláusula, não integrará, para nenhum 
efeito, o salário da empregada. 

d) Estão excluídas do cumprimento 
desta cláusulas as empresa que 
tiverem condições mais favoráveis, ou 
acordos especícos celebrados com o 
Sindicato representativo da categoria 
prossional.  

Conheça a Convenção Coletiva Metalúrgica 
de Piracicaba: AUXÍLIO CRECHE

aulas tiveram inicio no dia 15 de 
fevereiro. Os alunos que participaram 
dos cursos receberam R$ 330,00 
entre bolsa-auxílio e vale-transporte.

SOBRE O PEQ 

O PEQ foi lançado em junho de 2008. 
Ele busca capacitar alunos a partir dos 
16 anos de idade para aumentar suas 
possibi l idades de inserção no 
mercado de trabalho. Os cursos têm 
carga de 160 horas. Estão divididos 
em habilidades gerais – com reforço 
do ens ino bás ico (por tuguês, 
matemática, conhecimentos gerais e 
cidadania) – e em habilidades 
especícas, com aulas teóricas e 
práticas sobre a prossão. No ano 
passado o programa qualicou 3.090 
trabalhadores, em 18 municípios.

Diretoria scaliza ativamente 
as Eleições da CIPA na base 
A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de 
Piracicaba realiza uma ampla scalização e participação nas 
eleições de CIPA nas empresas da base para assegurar o processo 
democrático na escolha dos representantes.

Diretor
Evaldo Ferezini e Denis Mota Alves
Denis Mota Alves
Evaldo Ferezini e Luis Augusto Sotopietro
Evaldo Ferezini e Luis Augusto Sotopietro
Antonio Edison Alcarde e Luis Augusto Sotopietro
Eduardo Gozzer e Luis Augusto Sotopietro
Eduardo Gozzer e Luis Augusto Sotopietro

Data
13/04
13/04
13/04
13/04
17/04
24/04
25/04
28/04
28/04
02/05
03/05
03/05
04/05
08/05

Empresa
Tecparts
Botam & Botam
Rosato Metalúrgica
Ana Maria Stocco Botam

Arraia dos Metalúrgicos animou a 
noite dos associados e dependentes

Arraia dos Metalúrgicos animou a 
noite dos associados e dependentes

“Pula fogueira iaiá, pula fogueira ioiô, 

cuidado para não se queimar, pois 

esta fogueira já queimou o meu 

amor”. Foi neste clima dançante que 

a festa julina do Sindicato dos 

Trabalhadores Metalúrgicos de 

Piracicaba e região animou (08/07), 

a noite dos associados e dependentes 

da entidade.  O evento foi realizado 

no Clube recreativo da categoria. 

A abertura da festa cou por conta da 

equipe de Ginástica Rítmica do 

Sindicato, que realizou apresentações 

com aparelhos próprios da modalidade 

e danças caipiras. Os alunos da 

academia do Sindicato também 

zeram apresentações de quadrilha. 

Para Hugo Liva, tesoureiro do 

Sindicato, “é uma festa de sucesso. A 

diversão é garantida, e isto é muito 

graticante”, destacou.
 
A diretoria do Sindicato preparou toda 

uma estrutura para receber os 

associados com decoração temática, 

barracas de pastel, espetinhos, 

cuscuz, vinho quente, cachorro-

quente, salgados, doces, dentre outros. 

Pipoca, algodão doce e quentão, foram 

distribuídos gratuitamente. 

Um amplo playground foi montado 

para a cr iançada com muitos 

brinquedos, tinha escorregador, cama 

elástica, piscina de bolinha, dentre 

outros. 

Uma grande fogueira foi acesa, para 

esquentar o clima julino. 

Segundo Wagner da Silveira, Juca, 

secretário-geral do Sindicato, “tudo o 

que foi preparado foi pensando no 

lazer e bem-estar do associado”, 

destacou. 

A dupla Luiz Cássio e Devair e a banda 

Sanfonante, zeram os sócios dançar e 

cantar. A quadrilha interativa da 

quadri-pira agitou a galera, e chamou 

o público para participar. 

Para Manoel Castilho, diretor do 

Sindicato, “é uma festa julina 

contagiante”, destacou. 

Ao nal da festa, uma grande queima 

de fogos cativou a todos. 

Para José Florêncio da Silva, Bahia, 

presidente em exercício do Sindicato, 

“a lém do t raba lho d iár io  que 

desenvolvemos em prol dos direitos 

dos trabalhadores, o Sindicato preza 

também pelo lazer”, comentou. 
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TORNEIOS DE DOMINGO

Domingão de Tranca
Data: 12/03/2017

Inscrições  até as 9h30 quando começam as partidas. 

Domingão de Bilhar
Data: 05/03/2017 

Inscrições  até as 9h30 quando começam as partidas. 

Conheça a Convenção Coletiva Metalúrgica 
de Piracicaba: Negociação Direta – 
Segurança e Saúde do Trabalhador

A Convenção Coletiva do Trabalho é 
um conjunto de cláusulas que são 
estabelecidas entre o Sindicato dos 
Trabalhadores Metalúrgicos de 
Piracicaba e as entidades patronais 
ligadas ao SIMESPI (Sindicato das 
Indústrias Mecânicas, de Materiais 
Elétricos, Eletrônicos, Siderúrgicas e 
Fundições de Piracicaba, Saltinho e 
Rio das Pedras). 

O tema desta edição da coluna 
“Conheça a Convenção Metalúrgica 
de Piracicaba”, abordará a Cláusula 
52 referente a Negociação Direta – 
Segurança e Saúde do Trabalhador. 

a)  Considerando correta a tendência 
de solução dos problemas entre as 
partes interessadas através de 
negociação direta, instala-se este 
procedimento para as questões 
relativas a identicação, estudo e 
planejamento de modicações no 

ambiente do trabalho no sentido de 
preservar a integridade física, a saúde 
e o bem estar do trabalhador, abrindo 
a s s i m  u m  c a n a l  d i r e t o  d e 
entendimento entre capital e trabalho.  

b) Visando minimizar os riscos e 
manter o controle dos agentes 
agressivos a saúde dos trabalhadores, 
as partes concordam priorizar estudos 
e planejamento de programas de 
melhoria no ambiente do trabalho 
a t r a v é s  d e  l e v a n t a m e n t o  e 
m a p e a m e n t o  d e  r i s c o s , 
monitoramento biológico, ambiental e 
outras providências que se zerem 
necessárias, denindo as prioridades 
através da negociação direta. 
c) Estes procedimentos deverão ser 
rmados através de termo de 
compromisso  assumido  en t re 
empresas e sindicato quando da 
constatação e evidências de riscos a 

Vencedores do Domingão de Bilhar - 09/07

Campeão
Rildo José Alves

Vice-Campeão
Onofre Vilela Machado

Terceiro Lugar
Daniel da Silva

Vencedores do Domingão de Tranca - 16/07

Campeão
Rafael Fernando Rezende e Johnny Wilson Ferreira

Vice-Campeão
Luis Ap. da Silva e Francisco G. da Silva

Terceiro Lugar
Adelino Recchia e Joel Ravelli

Final do campeonato de Bocha em duplas do Sindicato

O campeonato de Bocha em duplas do 
S i nd i c a t o  do s  Tr aba l hado r e s 
Metalúrgicos de Piracicaba e região, 
teve a nal disputada (15/07), no 
Clube recreativo da categoria.

Os campeões da taça ouro foram: Zé 
Loro, Joel e Barbosa. Já os vice-
campeões Macuco, Japão e Carlinhos. 
Os terceiros lugares foram Ismael, 
Raul e Gordo. Os quartos colocados 
Lorca, Bugão e Ludão.

Já os campeões da taça prata foram 
Onofre, Bolão e Zé Bucha. Os vice-
campeões foram Nelsinho, Carlão e Lula. 
Já os terceiros colocados Antonio Stabelim, 
Ade e Pedrão. Os quartos colocados foram 
Moresi, Luiz A. Filho e Corimbão.

Para Manoel Castilho, diretor do 
Sindicato, “além da Bocha em duplas, os 
associados podem participar de outras 
categorias como misto, ranking, individual 
e copa dos campeões”, destacou.

Manchester Sônia é o grande vencedor da 1ª 
divisão (sábado) do Social Livre do Sindicato

Juventus é o campeão da 1º divisão 
(domingo) do Social Livre do Sindicato

M.A.F é o campeão da 2ª Divisão (Sábado) 
do Social Livre do Sindicato

CAMPEONATO DE BOCHA INDIVIDUAL 
SÉRIE OURO, PRATA E BRONZE 2017

INSCRIÇÕES DOS DIAS 14/07/2017 à 13/08/2017
 REUNIÃO DIA 17/08/2017 ÀS 19 HORAS.

RETIRADAS E ENTREGAS DAS FICHAS, SOMENTE  NA SECRETARIA 
DO CLUBE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 09h ÀS 21 HORAS 

SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS DAS 09h ÀS 17 HORAS.                          

CAMPEONATO DE BOCHA INDIVIDUAL 
SERIE OURO, PRATA E BRONZE 2017

INSCRIÇÕES DO DIA 14/07/2017 à 06/08/2017 REUNIÃO DIA 
08/08/2017 ÀS 19h00.

RETIRADAS E ENTREGAS DAS FICHAS, SOMENTE  NA 
SECRETARIA DO CLUBE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 

09:00 ÀS 21:00HS SÁBADO, DOMINGO E FERIADOS DAS 09:00 
ÀS 17:00HS.                                  

 
A DIRETORIA.

CAMPEONATO DE BOCHA MISTO 2017
INSCRIÇÕES DOS DIAS 01/08 A 30/08/2017.                                   

REUNIÃO DIA 31/08/2017 AS 19 HORAS.

RETIRADAS E ENTREGAS DAS FICHAS, 
SOMENTE NA SECRETARIA DO CLUBE, DE SEGUNDA A SEXTA-

FEIRA DAS 09h  ÁS 21 HORAS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS 
DAS 09h ÁS 17 HORAS.                                

CAMPEONATO DE BOCHA EM 
DUPLAS 2017 - TAÇA PRATA

CAMPEÕES

ONOFRE, BOLÃO E ZÉ BUCHA 

VICE-CAMPEÕES

NELSINHO, CARLÃO E LULA

3º LUGAR

ANTONIO STABELIN, ADE E PEDRÃO

4º LUGAR

MORESI, LUIZ A. FILHO E CORIMBÃO

CAMPEONATO DE BOCHA EM 
DUPLAS 2017 - TAÇA OURO

CAMPEÕES

ZÉ LORO, JOEL E BARBOSA

VICE-CAMPEÕES

MACUCO, JAPÃO E CARLINHOS

3º LUGAR

ISMAEL, RAUL E GORDO

4º LUGAR

LORCA, BUGÃO E LUDÃO

Férias recreativas para as crianças 
no Clube dos Metalúrgicos  

No período de férias escolares, o 
S i nd i c a t o  do s  Tr aba l hado r e s 
Metalúrgicos de Piracicaba e região, 
realizou no Clube recreativo da 
categoria, uma semana interativa com 
muito lazer e diversão.

Dos dias 11 à 14 de julho, a equipe da 
Biolazer desenvolveu brincadeiras 
com a criançada, com jogos de campo 
como, pega a pega, queimada, pic 
esconde, jogos de quadra, atividades 
no parque, cama elástica, pula a pula, 
escorregador, dentre outros.

S e g u n d o  N a n c i  M o n t e i r o , 
recreacionista da Biolazer, “é uma 

programação variada que contempla 
crianças de várias idades”, destacou.

O Sindicato oferece também um 

lanche aos participantes.

De acordo com Manoel Castilho, 

diretor do Sindicato, “a colônia de 

férias é  uma alternativa para os pais 

que trabalham neste período de 

férias”, comentou.

Para Mariana Zem, “é muito melhor vir 

no Sindicato participar das atividades 

do que car em casa em frente ao 

computador”, comentou.

No período de férias escolares, o 
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categoria, uma semana interativa com 
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Dos dias 11 à 14 de julho, a equipe da 

Biolazer desenvolveu brincadeiras 

com a criançada, com jogos de campo 

como, pega a pega, queimada, pic 

esconde, jogos de quadra, atividades 

no parque, cama elástica, pula a pula, 

escorregador, dentre outros.

S e g u n d o  N a n c i  M o n t e i r o , 

recreacionista da Biolazer, “é uma 

programação variada que contempla 

crianças de várias idades”, destacou.

O Sindicato oferece também um 

lanche aos participantes.

De acordo com Manoel Castilho, 

diretor do Sindicato, “a colônia é  uma 

alternativa para os pais que trabalham 

neste período de férias”, comentou.

Para Mariana Zem, “é muito melhor vir 

no Sindicato participar das atividades, 

do que car em casa em frente ao 

computador”, comentou.

Vencedores do Domingão de Truco - 02/07

Campeão
Antonio Roque Fornazzaro e José Roberto Dourante

Vice-Campeão
Joel Ravelle e Ismael Baldessin

Terceiro Lugar
Paulo Paixão Martins e Paulo dos Santos

Final do campeonato de Bocha em 
duplas do Sindicato

O campeonato de Bocha em duplas do 
S i nd i c a t o  do s  Tr aba l hado r e s 
Metalúrgicos de Piracicaba e região, 
teve a nal disputada (15/07), no 
Clube recreativo da categoria.

Os campeões da taça ouro foram: Zé 
Loro, Joel e Barbosa. Já os vice-
campeões Macuco, Japão e Carlinhos. 
Os terceiros lugares foram Ismael, 
Raul e Gordo. Os quartos colocados 
Lorca, Bugão e Ludão.

Já os campeões da taça prata foram 
Onofre, Bolão e Zé Bucha. Os vice-
campeões foram Nelsinho, Carlão e Lula. 
Já os terceiros colocados Antonio Stabelim, 
Ade e Pedrão. Os quartos colocados foram 
Moresi, Luiz A. Filho e Corimbão.

Para Manoel Castilho, diretor do 
Sindicato, “além da Bocha em duplas, 
há também outras categorias como 
mista, ranking, individual e copa dos 
campeões”, destacou.

Férias recreativas para as crianças 
 no Clube dos Metalúrgicos 



Mais informações: (19) 3417.8140 ou www.metalpiracicaba.com.br - Sede: Rua Prudente de Morais, 914 - Centro

Várias atividades são desenvolvidas ao associado no Clube 
recreativo: campeonatos de futebol, truco, bilhar, bocha, aulas 
de judô, ginástica rítmica, natação, dentre outros. 

Sindicato oferece tratamento odontológico para sócios e familiares, 
com prossionais especializados, que realizam restauração, limpeza, 
tratamento de canal, dentre outros. 

CLUBE RECREATIVO DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO

DEPARTAMENTO JURÍDICO
Amparo jurídico ao trabalhador metalúrgico, diante dos casos em 
que as empresas desrespeitam os seus direitos. 

DEPARTAMENTO PREVIDENCIÁRIO
Sindicato assegura Auxílio Previdenciário aos Trabalhadores Metalúrgicos. 
Alguns serviços como contagem de tempo para aposentadoria, 
elaboração de CAT, pensão por morte dentre outros, são prestados.

SEGURO
O Sindicato disponibiliza ao associado metalúrgico um Seguro, que 
ampara o trabalhador e seus familiares. 

CONVÊNIO ESTUDANTIL
Sócios e dependentes contam com descontos especiais em 
instituições de ensino com o objetivo de proporcionar ao 
associado uma educação de qualidade

COLÔNIA DE FÉRIAS
Os associados poderão usufruir de duas Colônias de Férias na Praia 
Grande, com piscina, restaurante, lanchonete, área de jogos, 
estacionamento, dentre outros.

COMUNICAÇÃO
Jornal Cidadania, site, facebook, canal de TV do Sindicato, rádio, 
aplicativo de celular, ferramentas para deixar o associado cada 
vez mais informado. 

Saiba tudo o que o Sindicato oferece a você e a sua família

Clube Recreativo08

www.metalpiracicaba.com.br RUMO AOS 70 ANOS

CIDADANIA | Um jornal a serviço da família metalúrgica e do povo de Piracicaba e Região

Desde 1947 defendendo o trabalhador metalúrgico

Vencedores do Domingão de Truco - 07/05

Campeão
Osvaldo Generoso e José Carlos Furoni

Vice-Campeão
Pedro A. Ometto e Matheus H. de Matos

Terceiro Lugar
Pedro G. Mellado Jr e Ronaldo Batista

Vencedores do Domingão de Bilhar - 21/05

Campeão
Celso H. Ferreira da Silva (Ferrerinha)

Vice-Campeão
Roberto Waldemar Campos

Terceiro Lugar
Rildo José Alves

Aluno do Sindicato ganha duas medalhas 
de bronze em campeonatos de judô

O aluno de judô Kauã Lage (cat sub 13), da academia Edinho 
Company/Nobel/Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e região 
/Selam, conquistou duas medalhas de bronze. Uma no campeonato paulista, 
fase regional em Araraquara (13/05) e outra no campeonato estadual em São 
José do Rio Pardo (20/05). Kauã também se classicou para a disputa da fase 
nal do campeonato paulista que será realizado no dia 17 de junho em São 
Bernardo do Campo. 

Escolinha de futebol (Sub 9) do Sindicato é a campeã do torneio Taça da Amizade 

O time de futebol da escolinha do 
S i nd i c a t o  do s  Tr aba l hado r e s 
Metalúrgicos de Piracicaba e região, 
categoria sub 9, foi o grande vencedor do 
torneio Taça da Amizade. A nal foi 
realizada no dia 25 de junho, às 10 
horas, no Clube da categoria. 

A equipe do Sindicato venceu a Escola 
Coopep por um placar de 6 a 3. O 
jogador Derick da Silva Santos marcou 3 
gols para equipe do Sindicato. 

O torneio iniciou no dia 28 de maio e teve 
como objetivo integrar crianças de várias 
escolas, estimular o companheirismo e a 
amizade entre atletas, dirigentes, pais e 
familiares. 

Para João José Fuzatto, Zito, técnico da 

escolinha do Sindicato, “o nosso trabalho 
é contribuir na formação destas crianças”, 
destacou. 

Os times participantes do torneio Taça da 
Amizade  foram:  Sindicato  dos 

Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba 
e região; Escola Coopep; Educando pelo 
Esporte e Jogando Juntos. 

De acordo com Manoel Castilho, diretor 
do Sindicato, “a diretoria não mede 

esforços para cuidar do lazer dos 
trabalhadores e de seus dependentes. A 
pratica do esporte contribui para uma 
vida mais saudável”, comentou.  

O time campeão da escolinha do 

Sindicato é composto pelos jogadores: 

Marcus Vinicius, João Paulo, Gabriel, 

Matheus, Ygor, Levi, Matheus Gava, Sol, 

Gabriel Henrique, Derick, Davi, Therri, 

Caio, Guilherme, Felipe, Lucas e Ryan. 

Já o vice-campeão Escola Coopep é 

compostos pelos jogadores: Renan, 

Gabriel, Giovane, Gustavo, Guilherme, 

Pietro, Nicolas, João Vitor I, João Vitor II, 

Victor, Dante, Fernando I, Fernando II, 

João, Antonio, Matheus. 


