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Nesta Edição Campeonatos de futebol 2017

Conra as fotos 

dos campeões do 

Social Máster e 

Social Livre na
Página 7

4º Encontro Internacional de Montadoras 

O 4º Encontro Internacional de Montadoras realizado em Piracicaba nos dias 14,15 e 
16 de agosto, reuniu cerca de 80 dirigentes sindicais de vários estados do país e uma 
comitiva internacional dos estados unidos. A ameaça global aos direitos foi um dos 
temas debatidos. Página 3

O Trailer Odontológico “Sorriso Cidadão” 
realizou atendimento (26/08) no projeto 
Viva Comunidade. O evento foi 
promovido pela concessionária Intervias, 
do grupo Arteris. Página 5

ESPAÇO ABERTO 
O secretário do Emprego e Relações 

do Trabalho do Estado de São 

Paulo, José Luiz Ribeiro, fala sobre 

a importância dos sindicatos na 

sociedade.  Página 2

CONESPI
O secretário-geral do Sindicato, 
Wagner da Silveira, é o novo 
presidente do Conespi. A cerimônia 
de posse da nova diretoria foi 
realizada no Clube recreativo da 
entidade.  Página 5

AÇÕES DO SINDICATO
Após várias rodadas de negociações, a 
diretoria do Sindicato, juntamente 
com a comissão de Plr da empresa 
LinkSteel, conquistam um aumento 
no valor da Plr deste ano. Página 4

DESCONTOS 
PARA SÓCIOS

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

Nesta Edição

Campeonato Campão 2016

Conra os 

campeões do
Social Campão
página 7

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

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

Sindicato convoca (06/10) todos os trabalhadores metalúrgicos 
para as Assembleias da Campanha Salarial 2017

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!

AGUARDANDO

O Sindicato fechou uma parceria com a 
Abil Grupo Unidas. Com isto os 
associados da entidade poderão usufruir 
de mais de 90 convênios. Os descontos 
são variados, dentre eles clinicas 
médicas, cursos prossionalizantes, 
farmácias, etc. Página 6

 Retrô Flash NightVem ai!
do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de 
Piracicaba e região. Você vai dançar e cantar ao som 
dos hits que marcaram época nos anos 60,70,80 e 90. 
E mais: Decoração temática, ambiente com segurança, 
estacionamento, e muitas outras opções. 

Acompanhem as informações pelo
site: www.metalpiracicaba.com.br

CAMPANHA 
SALARIAL 2017

CAMPANHA 
SALARIAL 2017

CAMPANHA 
SALARIAL 2017

FIQUE SÓCIO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS

Chegou a hora de mobilizar para a Campanha Salarial 2017 e renovar as cláusulas da 

Convenção Coletiva do Trabalho. No dia 06 de outubro, sexta-feira, com 1ª convocação, 

às 17 horas 2ª convocação, às 19 horas, no Clube recreativo da entidade (Avenida  e 

Dois Córregos, 3110), a diretoria do Sindicato convoca todos os trabalhadores 

metalúrgicos, a participar da Assembleia que irá discutir e estabelecer as metas, a serem 

negociadas na Campanha Salarial deste ano. Conra o edital na página 3

Sindicato convoca  todos os trabalhadores metalúrgicos (06/10)
para as Assembleias da Campanha Salarial 2017

A Assembleia da Campanha é dia 06 de outubro

NENHUM DIREITO A MENOS
JUNTOS SOMOS 

MAIS FORTES

PLR (Participação nos Lucros e/ou Resultados)

Empregos

Reajuste e Manutenção do Vale-Compra

Valorização do Piso Salarial

Manutenção das Cláusulas Sociais

Horas Extras

Contra as Reformas Trabalhistas e da Previdência Social 

JUNTOS SOMOS 

MAIS FORTES

NENHUM DIREITO A MENOS

LUTEM PELOS SEUS DIREITOS!
Participem das Assembleias! Venham ver o que a 

Reforma Trabalhista poderá fazer com você! 



Campanha Salarial 201702

“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) 
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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

SINDICATO CONVOCA TODOS OS TRABALHADORES 
METALÚRGICOS PARA AS ASSEMBLEIAS DE NEGOCIAÇÕES  

DATA-BASE NOVEMBRO 2017

Trabalhador Metalúrgico!
Sua presença e participação nas 

Assembleias é IMPORTANTE para 

decidir as reivindicações de aumento 

salarial e demais cláusulas para 

compor nossa Convenção Coletiva 

data-base 2017.
 
Agora com a reforma trabalhista, lei 

13467/17, novas regras estão sendo 

implantadas em benef íc io das 

empresas, causando graves prejuízos 

aos empregados, caso os acordos 

coletivos e a Convenção Coletiva não 

estabeleçam cláusulas com maiores 

garantias aos direitos dos empregados, 

alterando algumas disposições da lei 

da reforma trabalhista.
 
A nova lei da reforma trabalhista dá 

amplos poderes ao patrão, permitindo 

que sejam retirados vários direitos dos 

empregados, caso a Convenção 

Coletiva da Categoria prossional não 

estabeleça o contrário.
 
Pela nova lei da reforma trabalhista, as 

empresas poderão alterar todas as 

regras e benefícios de seu contrato de 

trabalho, podendo caçar direitos e 

impor aos empregados novas regras 

em vários assuntos. 
 
Eis aqui alguns exemplos, do que o 

patrão poderá fazer, a partir do dia 11 

de novembro, com a nova lei da reforma 

trabalhista, caso a nossa Convenção 

Coletiva não preveja o contrário.

As empresas poderão a partir de agora, 

caso não haja proibição em nossa 

Convenção Coletiva, alterar por conta 

própria o horário de trabalho de seus 

empregados; não pagar horas extras;  

efetuar demissão sem o pagamento 

integral da multa dos 40% do FGTS; 

impor  obrigação do empregado aceitar 

banco de horas; obrigar a aceitar 

acordos de redução de jornada e 

salários; obrigar a aderir o trabalho 

intermitente e de tempo parcial, 

reduzindo o ganho salarial;  eliminar 

cartão de ponto de horas extras e 

jornada; eliminar o pagamento de 

insalubridade ou xar valor menor; 

fazer rescisão do contrato de trabalho 

sem direito ao seguro desemprego e 

multa dos 40% do FGTS; obrigar a 

assinar uma quitação total dos direitos 

t r a ba l h i s t a s  p r o i b i ndo  a s s im 

reclamações na Justiça do Trabalho;  

obrigar o empregado parcelar  férias e o 

pagamento das férias;  instituir plano 

de demissão coletiva de vários 

empregados sem nenhuma garantia 

aos trabalhadores; instituir demissões;  

desobriga a empresa de homologar a 

rescisão do contrato de trabalho  no 

Sindicato;  permite eliminar  direitos 

ao PLR; eliminar reajustes salariais; 

eliminar cestas básicas, caso não haja 

negociação em Convenção Coletiva;   

eliminar a obrigação da empresa  lavar 

e higienizar os uniformes e roupas de 

trabalho, passando essa obrigação aos 

empregados, caso não haja  outra regra 

na Convenção Coletiva; permitir ao 

patrão terceirizar todas as funções e 

empregados da empresa, caso a 

Convenção Coletiva não estabeleça o 

contrário; contratar empregados 

a t r a v é s  d e  o u t r a s  e m p r e s a s 

terceirizadas; demitir empregados 

estáveis;  negociar  estabilidades de 

acidentados e portadores de doença do 

trabalho e gestantes,  dentre outros.
 
A nova lei da reforma trabalhista 

também tem alguns artigos e regras que 

objetiva enfraquecer a participação dos 

Sindicatos nas negociações, como 

também tem o objetivo de eliminar a 

arrecadação sindical, enfraquecendo os 

Sindicatos política e economicamente, 

de maneira que não possuam condições 

de manter sua estrutura de participação 

nas negociações. 
     
Estes são somente alguns exemplos, 

dos graves prejuízos que a nova lei da 

r e f o r m a  t r a b a l h i s t a  t r a z  a o s 

empregados, caso a Convenção 

Coletiva de Trabalho não traga novas 

regras com garantias aos direitos 

trabalhistas.

Portanto, diante do novo quadro e das 
novas regras da lei da reforma trabalhista, 
o  Sindicato  faz  um alerta  aos 
trabalhadores no sentido de que a partir 
de  agora  sua  participação  nas 
Assembleias é muito importante para 
estabelecer novas regras na Convenção 
Coletiva.
 
O Sindicato deverá mostrar aos patrões 
que os empregados da categoria estão 
interessados nas novas regras que serão 
negociadas em Convenção Coletiva, 
demonstrando movimento de força e 
união nas reivindicações.
 
Portanto companheiros, participem das 
Assembleias que estão sendo marcadas a 
partir do dia 6 de outubro de 2.017, onde 
serão debatidas as novas regras e 
cláusulas da nossa Convenção Coletiva, 
para a data-base de novembro de 2017.
 
A primeira Assembleia será no Clube do 
Sindicato, dia 06 outubro de 2.017, em 
1ª convocação, às 17 horas e em 2ª 
convocação, às 19 horas. 
 
Haverá outras Assembleias nas cidades 
de nossa base territorial e também nas 
portas das fábricas.
 
Participem! Você é que irá decidir o 
futuro da categoria e os direitos a 
serem garantidos! 
 
D i r e t o r i a  d o  S i n d i c a t o  d o s 
Trabalhadores Metalúrgicos de 
Piracicaba e região.

Sindicato obtém na Justiça arresto 
de bens da Sargom

O Sindicato dos Trabalhadores 
Metalúrgicos de Piracicaba e região, 
através do departamento jurídico da 
entidade, conseguiu na Justiça, o 
arresto e a remoção das máquinas da 
empresa Sargom Comércio e Reforma 
de Equipamentos para Perfuração Ltda.

Com isto, as máquinas e os bens que 
estavam na empresa, agora estão em 
posse do Sindicato e carão no aguardo 
da Justiça, que decidirá sobre a venda ou 
leilão. O valor arrecadado será revertido 
para o pagamento dos trabalhadores.

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
Luis A. Sotopietro, Antonio Edison Alcarde e Evaldo Ferezini
Eduardo Gozzer
Eduardo Gozzer
Antonio Edison Alcarde
Luis Augusto Sotopietro e Evaldo Ferezini
Luis Augusto Sotopietro e Evaldo Ferezini
Ronaldo Ramalho
Luis Augusto Sotopietro e Evaldo Ferezini

Data
01/09
11/09
13/09
15/09
20/09
22/09
26/09
27/09

Empresa
Manetoni
Danpower
Varixx
Marrucci
Doowon
Proveraço
Eacial
Elliott Group

Toda esta ação foi motivada, após a 

empresa dispensar os funcionários e 

não cumprir com os pagamentos das 

verbas rescisórias.

Para Wagner da Silveira, Juca, 

secretário-geral do Sindicato, “a nossa 

luta será sempre em prol  dos 

trabalhadores. O Sindicato está 

acompanhando todo processo e irá 

fazer de tudo para que os trabalhadores 

não sejam ainda mais prejudicados”, 

destacou.

DENUNCIA
ANÔNIMA

Se você trabalhador sofre ou já sofreu com alguma situação de 
desrespeito no ambiente de trabalho, . Entre em DENUNCIE
contato com o nosso Sindicato (Rua Prudente de Morais, 914) 
      ou pelo telefone 3417-8140 - www.metalpiracicaba.com.br

O anonimato do denunciante é garantido 
e o sigilo da denúncia também!  

www.metalpiracicaba.com.br

ENVIE SEU CURRÍCULO 
para o Sindicato dos 

Trabalhadores Metalúrgicos 
de Piracicaba e Região

http://www.metalpiracicaba.com.br
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Diretoria scaliza ativamente 
as Eleições da CIPA na base 

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 

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

SINDICATO DOS TRABALHADORES 
NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, 
MECÂNICAS  E  DE  MATER IAL 
ELÉTRICO DE PIRACICABA E REGIÃO, 
através do presente EDITAL, cam 
convocados todos os trabalhadores nas 
Indústrias Metalúrgicas,  Mecânicas e de 
Material Elétrico de Piracicaba e Região 
(Piracicaba, Rio das Pedras, Saltinho, 
São Pedro, Charqueada, Águas de São 
Pedro, Anhembi, Santa Maria da Serra, 
Torrinha), sócios e não sócios, para se 
reunirem em ASSEMBLEIAS GERAIS 
EXTRAORDINÁRIAS,  na  fo rma 
estatutária e legislação vigente, a saber:

PRIMEIRA ASSEMBLEIA: será realizada 
no dia 06 de OUTUBRO de 2017, 
(SEXTA-FEIRA) às 17 horas em 1ª 
convocação e, não havendo número 
legal, às 19 horas do mesmo dia, em 2ª 
convocação, ambas na sede do Clube 
Recreativo do Sindicato, Avenida Dois 
Córregos, nº 3.110 – Bairro Dois 
Córregos - Piracicaba / SP. 

SEGUNDA ASSEMBLEIA :  se rá 
realizada no dia 09 de OUTUBRO de 
2017, (segunda-feira) na cidade de 
Saltinho / SP , na Rua Simon Bolivar, 72 
- Saltinho (em frente a empresa Selmar 
Ind.Com.Equipamentos Ltda.) às 07 
horas em 1ª convocação, e  duas horas 
após em 2ª convocação.

TERCEIRA ASSEMBLEIA: será realizada 
no dia 10 de OUTUBRO de 2017, (terça- 
feira) na cidade de Rio das Pedras / SP, à 
Rodovia Nelson Caproni Km 2.6 - Bairro 
Vitório Cesarino,  às  07 horas e 16h30  
em 1ª convocação, e duas horas após em 
2ª convocação. 

QUARTA ASSEMBLEIA: será realizada 
no dia 09 de OUTUBRO de 2017, 
(segunda-feira) na cidade de Piracicaba, 
na porta e endereço da empresa/fábrica 
Delphi Automotive Systems do Brasil 
Ltda. (Av. Comendador Leopoldo Dedini, 
1363, Dist. Indl. Unileste, Piracicaba - 
SP), no seguintes horários em primeira 
convocação ou duas horas após em 
segunda: 07 horas  e  15 horas.

QUINTA ASSEMBLEIA: será realizada 
no dia 09 de OUTUBRO de 2017, 
(segunda-feira) na cidade de Piracicaba, 
na porta e endereço da empresa/fábrica 
BorgWarner Emissions Systems Ltda. 
(Av. Comendador Leopoldo Dedini, 310, 
Dist. Indl. Unileste, Piracicaba - SP), no 
seguintes horários em primeira 
convocação ou duas horas após em 
segunda: 06 horas  e  14 horas.

SEXTA ASSEMBLEIA: será realizada, 
respectivamente nos seguintes horários em 
primeira convocação, ou duas horas após 
em segunda: 06h00 / 08h00, 7h00 / 
9h00, 11h00 / 13h00, 12h00 / 14h00, 
15h00 / 17h00, 18h00 / 20h00 e 
21h00 / 22h00; nos dias 11, 16, 17, 18, 
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 e 31 DE 
OUTUBRO de 2017, na porta e endereço 
das seguintes empresas / fábricas:

A) Case Brasil & Cia. (Rua José Coelho 
Prates Junior, 199 - Distrito Indl. Unileste - 
Piracicaba - SP.), WIPRO (Rua João Franco 
de Oliveira, nº 75 - Unileste - Piracicaba - 
SP. Rua Aristides Giusti,152 - Unileste - 
Piracicaba - SP), Alutec Indústria e 
Comércio Ltda. (Rua Eugênio Losso, nº 
1.000), Caterpillar Brasil Ltda. (Rodovia 
Luiz de Queiroz, Km 157 - Piracicaba), 
Caterpillar Brasil Ltda. (lial) (Av. Adhemar 
Pereira de Barros, 1284 - Distrito Unileste 
- Piracicaba), Elring Klinger do Brasil Ltda. 
(Rua Francisco Carlos de Castro Neves, 

945 - Piracicaba), FastWork Program 
Systems Ltda. (Rua Antonio Borges 
Medina, 1250 - Piracicaba), LGMT 
Equipamentos Industriais Ltda. (Rua 
Orivaldo Schnor, 459 - Piracicaba), Mag 
Indústria e Comércio Ltda. (Rodovia SP, 
127 - Km 17 - Piracicaba), Marn 
Estruturas Metalicas Ltda. (Av. Professor 
Benedito de Andrade, 800 - Piracicaba), 
Mausa S.A. Equipamentos Industriais (Av. 
Comendador Leopoldo Dedini, 500 -
Piracicaba), Requiph Indústria e Comércio 
de Equipamentos Hidráulicos Ltda. (Rua 
João Franco de Oliveira, 1831 - Piracicaba 
/ SP), Requiph Metalúrgica Ltda., (Rod. 
Margarida da Graça Martin (SP135), Km 
17.3, bairro Dois Córregos - Piracicaba / 
SP), Stork Prints Brasil Ltda (Av. 
Comendador Leopoldo Dedini, 150 - 
Piracicaba), Thermix Tratamento Térmico 
Ltda. (Rua Ademar Pereira de Barros, 919 
- Piracicaba),  Tecparts do Brasil 
Ind.Com.Ltda. (Estrada Vicente Belini, 293 
- Piracicaba / SP), Fundiart Fundição 
Artistica Ltda. (Rua Francisco Carlos de 
CastroNeves,  1551 Unileste, Piracicaba), 
Eacial Equip. Acess. Inds. e Agric. Ltda. 
(Rua Antonio Boeja Medina, 808 - Unileste 
- Piracicaba - SP).

B) Dedini Indústria de Base - Divisão 
Mecânica (Av. Dr. Morato, nº 190, Vila 
Rezende - Piracicaba - SP), Dedini S.A. 
Indústria de Base - Divisão Caldeiraria 
(Rodovia Rio Claro / Piracicaba Km 26.3 - 
Bairro Cruz Caiada - Piracicaba - SP),  NG  
Metalúrgica Ltda. (Av. Dr. Morato, 190 - 
Vila Rezende - Piracicaba - SP, NG  
Metalúrgica Ltda. (Rodovia Fausto Santo 
Mauro - SP127, Km1200 - Capim Fino - 
Piracicaba-SP); Tecnal Equipamentos para 
Laboratórios Ltda. (Av. Pasteur, 544 - Vila 
Rezende - Piracicaba - SP), Myoung Shin 
Industry co / Myoung Shin Fabricante de 
Carroceria automotiva Ltda (Av. Coréia do 
Sul, 800 - Piracicaba), Hyundai Dymos 
Fabricação de Autopeças do Brasil Ltda. 
(Av. Hyundai, 581 - Piracicaba), Hyundai 
Steel Indústria e Comércio de Aço Brasil 
Ltda. (Av. Hyundai, 1505 - Piracicaba/SP), 
THN Fabricação de Autopeças Brasil S.A. 
(Av. Coréia do Sul, 1200 - Piracicaba), 
Mobis Brasil Fabricação de Autopeças 
Ltda. (Av. Hyundai, 585 - Piracicaba), 
Hwashin Fabricante de Peças Automotivas 
Brasil Ltda. (Av. Seoul, 601 - Piracicaba), 
Dongwon Brasil Fabricação de Autopeças 
Ltda. (Rod. SP 308, S/nº (em frente ao 
Ceasa), bairro Taquaral - Rio das 
Pedras/SP), Doowon Fabricante de 
Sistemas Automotivos Brasil Ltda. (Av. 
Coréia do Sul, 1.150 - Piracicaba), Seoyon 
E-Hwa Fabrica de Sistema Interior 
Automotivo Brasil Ltda., antiga Hanil 
Fabricação de Sistema Interior Automotivo 
Brasil Ltda. (Av. Coréia do Sul, 1550 -
Piracicaba), Clune Peças Agroindustriais 
Ltda. (Rua São Lucas, 792 - Jd. Bom 
Jesus - Santa Maria da Serra - SP), Torque 
Metalurgica (Rodovia Samuel de Castro 
Neves, KM210-sp 147 - Anhembi-SP), 
Mineração Dunas Ltda. (Estrada Municipal 
Dos Bias, s/nº - São Pedro - SP).

C) ArcellorMittal do Brasil (Av. Marechal 
Castelo Branco, 101 - Vila Rezende, 
Piracicaba - SP), Motocana Máquinas e 
Implementos Ltda. (Av. Primeiro de 
Agosto, 343 - Vila Rezende - Piracicaba - 
SP), Dedini Indústria de Base (Divisão 
Fundição) (Rodovia Fausto Santo Mauro, 
SP127-Km 1.200 - Parque São Jorge - 
Piracicaba - SP), Buldrinox Indústria 
Metalúgica Ltda. (Rodovia Piracicaba / 
Rio Claro, KM 29 - Santa Rosa - 
Piracicaba), Fundição São Francisco 
Ltda. (Rodovia Rio Claro / Piracicaba, Km 
22.5 - Piracicaba), Hyundai Motor Brasil 

Montadora de Automóveis Ltda. (Av. 
Hyundai, 777 - Piracicaba), Unimil 
Ind.Com.Peças de Máquinas Agrícolas 
Ltda. (Rua Abelardo Benedito Libório, 
490 - Piracicaba), IBP-Indústria Brasileira 
de Peças Ltda. (Rua Abelardo Benedito 
Libório, 490 - Piracicaba), IMF Brasil 
Instalações e Maq. Para Fundição Ltda. 
(Rua Abelardo Benedito Libório, 951, 
bairro Uninorte - Piracicaba / SP), 
Maebráz Indústria Ltda. (Rodovia Fausto 
SantoMauro, KM 24 - Piracicaba), Mefsa 
Mecânica e Fundição Santo Antonio Ltda. 
(Rodovia SP 308, KM 176 - Piracicaba), 
Prolink Indústria e Comércio de Correntes 
Ltda. (Rua Tambaú, 164 - Piracicaba), 
Retíca São Cristovão Ltda. (Av. Santa 
Lídia, 480 - Piracicaba), Proveraço 
Indústria e Comércio Ltda. (Rua Rosário 
Takaki, 571 - Uninorte - Piracicaba - SP), 
Metalúrgica Montagens Industrial Fessel 
Ltda. (Rua Cajurú, 800 - Pq. São Jorge - 
Piracicaba - SP).

D) Indústrias Marrucci Ltda. (Rodovia 
Piracicaba / Tietê, Km 01 - Bairro 
Campestre - Piracicaba - SP.), Turbimaq 
Turbinas e Máquinas Ltda. (Avenida Água 
Branca, 300 - bairro Verde - Piracicaba -
SP) General Chains do Brasil Ltda. (Rua 
Monte Cassino, 130 - Bairro Verde - 
Piracicaba - SP), Link Steel Equipamentos 
Industriais Ltda. (Rodovia do Açúcar, Km 
146, s/nº - Distrito Industrial - Rio das 
Pedras - SP; Piacentini & Cia Ltda. (Avenida 
Dr. João Conceição, 1494 - Bairro Paulista 
- Piracicaba - SP); Ananda Metais Ltda. 
(Rua Cinco, número 650 - Bairro Distrito 
Uninorte - Piracicaba - SP); Marafon 
Indústria de Importação e Exportação de 
Máquinas Ltda. (Rua Dr. Plínio Camilo, 
1435 - Distrito Uninorte - Piracicaba - SP); 
Centerval Industrial Ltda. (Rodovia Cornélio 
Pires, km43 - Piracicaba), Equipe Indústria 
Mecânica Ltda (Rodovia Cornélio Pires, km 
1.5 -Piracicaba), Equipe Indústria 
Mecânica Ltda (lial) (Rodovia Cornélio 
Pires, km 3 -Piracicaba), Femaq S.A. 
Fundição Engenharia e Máquinas (Rodovia 
Cornélio Pires, km1 - Piracicaba), Manetoni 
Comércio e Serviços Industriais Ltda.  
(Rodovia SP 308, Km 146 - Rio das 
Pedras), Redrasfer Indústria de Autopeças 
Ltda. (Estrada Municipal Rio das Pedras, 
nº111 - Rio das Pedras), Telhaço Calhas 
Pizzinatto Ltda. e Telhaço Indústria e 
Comércio Ltda. (Rua da Glória, 2300 - 
Paulista - Piracicaba - SP), Mutti 
Equipamentos Industriais Ltda. (Rua Monte 
Castelo, 200 - Bairro Verde - Piracicaba - 
SP.), Mutti Metalúrgica Ltda. (Rua Cacilda 
Becker, 363 - Bairro Verde - Piracicaba - 
SP), Salarinox Indústria e Comércio de 
Conexões Ltda. (Rodovia Cornélio Pires, 
s/nº, Km 2 - Piracicaba - SP), Sae Dong 
Brasil Indústria e Comércio de Autopeças 
Ltda. (Av. Camelia Borges Narciso, nº 
1.100, bairro Bela São Pedro - São Pedro - 
SP), Molas Piracicaba Ind. Com. Ltda. (Rua 
Maestro Peterman, 318/330/332 - Viula 
Cristina - Piraciccaba / SP), Aferitec 
Comprovações Metrológicas e Com. Ltda. 
(Rua Cesar Ladeira, 183, bairro Verde, 
Piracicaba / SP), Aferitec Serviços de 
Calibração Ltda. (Rua Cesar Ladeira, 183, 
bairro Verde, Piracicaba / SP), Ucaf Ind. E 
Com. De Peças Felipe Ltda. (Est. Antonio 
Abdala, 699, Jd.  California - Piracicaba / 
SP), Evolutec Ind. Com. Manute. Equip. 
Hidráulicos  Ltda. (Rua Antonio Boeja 
Medina, 833 - Unileste - Piracicaba / SP), 
Feaço Com.  Distrib. de Máquinas e 
Equipamentos Industriais Ltda. (Rodovia do 
Açúcar, km 143 - Distrito Industrial - Rio 
das Pedras / SP), Danpower Caldeiras e 
Equipamentos Ltda. (Rua Rosário Takaki, 
110, Uninorte, Piracicaba / SP).

OBS: Independentemente do local de 
prestação de serviços, os trabalhadores, 
sócios ou não, poderão optar por presença 
em todas ou qualquer uma das referidas 
assembleias, observada a sua melhor 
conveniência. 

Nas  re fe r idas  assemble ias ,  os 
trabalhadores sócios e não sócios 
deverão deliberar sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA:

A) Leitura, discussão e aprovação da ATA 
da assembleia anterior.

B) Discussão, apreciação e deliberação 
sobre a negociação coletiva a ser realizada 
com empresas e /  ou Sindicato 
Econômico, para a xação de percentual 
de  rea jus te  sa la r ia l  e  demais 
reivindicações de natureza econômica, 
social e sindical, bem como, das 
condições de trabalho, aplicáveis no 
âmbito da categoria prossional 
representada por este sindicato ou 
instauração de estado de greve e dissídio 
coletivo referente a data base 1º de 
novembro de 2017, inclusive em relação  
aos empregados de empresas montadoras 
de veículos.

C) Fixação de índice, valor e autorização 
de desconto em folha de pagamento, 
contribuição assistencial, contribuição 
dos trabalhadores de assistência e 
negociação coletiva na data base e de 
seguro social, administração vale 
alimentação/cesta básica  e de contra 
prestação negocial, dos integrantes da 
categoria prossional, sócios ou não.  
Nesta assembleia os integrantes da 
categoria prossional, sócios ou não, 
deverão manifestar-se concordando ou 
discordando das referidas contribuições, 
valores e respectivos descontos em folha 
de pagamento, inclusive em relação aos 
empregados de empresas montadoras 
de veículos.

D) Deliberação sobre a concessão de 
autorização e outorga de poderes 
especiais à diretoria do Sindicato dos 
Tr aba l hado r e s  na s  I ndú s t r i a s 
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material 
Elétrico de Piracicaba e Região, para, em 
conjunto com a Federação dos 
Metalúrgicos do Estado de São Paulo, ou 
s e p a r a d a m e n t e ,  p r o m o v e r e m 
entendimentos objetivando a celebração 
de convenção ou acordo, prorrogação ou 
aditamento de convenção ou acordo 
coletivo de trabalho, junto aos Sindicatos 
Econômicos ou diretamente com as 
Empresas da base territorial, ou 
instauração de estado de greve e dissídio 
coletivo de interesse da categoria, 
inclusive em relação aos empregados de 
empresas montadoras de veículos.

E)  As  assemb le i as ,  a l ém  das 
deliberações dos itens A,B,C,D, da 
ordem do dia, deliberarão também sobre 
cláusulas e reivindicações de natureza 
econômica, social  e sindical já 
estabelecidas em convenção e acordos 
co let ivos,  e  sobre  c láusulas  e 
reivindicações que ainda não estejam 
estabelecidas nas anteriores e atual 
Convenção Coletiva e respectivos 
aditamentos vigentes, para a data-base 
de 01/11/2017.

Piracicaba, em  29  
de setembro de 2017.

 
JOSÉ FLORÊNCIO DA SILVA

Presidente em exercício

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIAS DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA / DATA-BASE 1º DE NOVEMBRO DE 2017
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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 das Crianças04
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Desde 1947 defendendo o trabalhador metalúrgico

O Ciclo de Desenvolvimento Econômico 
teve sua 2ª edição realizada (08/08), às 
19 horas, no auditório da Associação 
Comercial e Industrial de Piracicaba 
(Acipi). Os palestrantes da noite foram 
Pedro Mizutani, vice-presidente 
executivo de relações internacionais e 
estratégia da Raízen; o ex-ministro da 
Fazenda e conselheiro da Cosan, 
Maílson da Nóbrega e José Braga, 
diretor de suprimentos da Raízen, joint 
venture da Cosan e da Shell. 

Em todas as edições do Ciclo, as 
empresas apresentam sua visão 
estratégica de negócios, analisam 
alternativas para a crise e mostram aos 
empresários como se tornar um 
fornecedor. 

O ex- ministro da Fazenda, Maílson da 
Nóbrega, fez a abertura do Ciclo, 
falando aos participantes sobre as 
perspectivas da economia brasileira, as 
visões sobre o futuro e os desaos do 

país, que de acordo com ele estão 
relacionados a produtividade, qualidade 
da educação e solvência scal. Maílson 
também fez, uma breve reexão sobre o 
cenário eleitoral do próximo ano. 

Já Pedro Mizutani, vice-presidente 
executivo de relações internacionais e 
estratégia da Raízen, fez um panorama 
da empresa, falou sobre as unidades no 

2ª etapa do Ciclo de Desenvolvimento Econômico Raízen/Cosan conta com apresentações da 

O Ciclo de Desenvolvimento Econômico 
em sua terceira rodada de palestras, 
contou com a presença de Ricardo 
M a r t i n s ,  d i r e t o r  e x e c u t i v o 
administrativo da Hyundai Motor Brasil.  
O evento foi realizado (15/08), às 19 
horas, no auditório da Associação 
Comercial e Industrial de Piracicaba 
(Acipi). 

R i c a r d o  M a r t i n s ,  i n i c i o u  a 
apresentação, com um breve resumo 
da história da Hyundai, que surgiu na 
década de 1940 na Coréia do Sul. A 
multinacional tem 63 empresas, sendo 
duas fabricantes de automóveis, 13 
autopeças, duas metalúrgicas, 22 
construções civis  e 23 outros 

empreendimentos. No Brasil,  a 
capacidade da fábrica em Piracicaba é 
de produzir 180 mil veículos por ano.

Ele contou ainda que a empresa está 
analisando a economia, para o 
desenvolvimento de projetos futuros.
  
A montadora também já obteve 
inúmeros certicados como o Trabalho 
Decente e realiza diversas ações sociais 
como o “Sorriso Cidadão”, que em 
conjunto  com o  Sindicato  dos 
Trabalhadores  Metalúrg icos  de 
Piracicaba e região, oferece tratamento 
odontológico gratuito para escolas e 
instituições da cidade. “Desde 2014, 
mais de 28 mil crianças e adultos foram 

Hyundai é a terceira empresa apresentada no Ciclo de Desenvolvimento Econômico 

país, que somam um total de 26. 
Destacou a geração de emprego na 
cidade, ao todo mais de 4 mil. E 
também falou sobre o relacionamento 
com o cliente. “As empresas devem 
acompanhar as mudanças, pois o cliente 
mudou e  e le  quer  ser  sempre 
surpreendido”, destacou Pedro Mizutani. 

O mediador da palestra foi Paulo Roberto 

Checolli, presidente da Acipi. 

O Ciclo contou também com a presença 

de José Braga, diretor de suprimentos 

da Raízen, joint venture da Cosan e da 

Shell, que mostrou aos participantes, 

como as empresas podem contatar a 

Raízen e oferecer seus produtos. 

Ao nal das palestras, o público pode 

fazer perguntas.  

O Ciclo de Desenvolvimento Econômico 

é uma iniciativa do Sindicato dos 

Trabalhadores Metalúrgicos de 

Piracicaba e região, Sindicato das 

Indústrias Metalúrgicas e de Metal 

Mecânica de Piracicaba e região 

(Simespi), Acipi e Prefeitura de 

Piracicaba. O evento foi idealizado pelo 

secretário do Emprego e Relações do 

Trabalho do Estado de São Paulo, José 

Luiz Ribeiro. Conta também com o 

apoio da Gazeta de Piracicaba. 

atendidos”, comentou. 

Ricardo Martins, também falou aos 

participantes como uma empresa pode 

se tornar fornecedor e da relação com o 

Sindicato, ressaltando a importância da 

abertura do diálogo nas negociações. 

O secretário do Emprego e Relações do 

Trabalho do Estado de São Paulo, José 

Luiz Ribeiro, participou também do Ciclo 

e disse que o tema emprego é o principal 

debate no Brasil Hoje. “O Ciclo de 

Desenvolvimento Econômico, está 

sendo um sucesso, mas não podemos 

parar por aqui e sim traçar os próximos 

encaminhamentos”, comentou. 

O Ciclo é realizado pelo Sindicato dos 
Trabalhadores Metalúrgicos de 
Piracicaba e região, 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), Acipi e 
Prefeitura de Piracicaba. O evento foi 
idealizado pelo secretário do Emprego e 
Relações do Trabalho do Estado de São 
Paulo, José Luiz Ribeiro. Conta 
também com o apoio da Gazeta de 
Piracicaba. 

No próximo dia 05 de setembro, será a 
vez de Luiz Augusto de Arruda 
Penteado, diretor da unidade de 
negócios da ArcelorMittal.

A Associação dos Metalúrgicos 
Aposentados Pensionistas e Idosos de 
Piracicaba comemorou (23/07), 32 
anos de lutas e histórias. O evento foi 
realizado no Clube recreativo da 
categoria. Para celebrar o aniversário 
da Associação, um almoço foi servido 
a  c e n t e n a s  d e  m e t a l ú r g i c o s 
aposentados e familiares.  

A festa contou também com a 
participação do secretário do Emprego 
e Relações do Trabalho do Estado de 
São Paulo, José Luiz Ribeiro; do 
secretário-geral do Sindicato dos 
Trabalhadores Metalúrgicos de 
Piracicaba e região, Wagner da 
Silveira, Juca; do secretário adjunto da 
Sert, Eufrozino Pereira; do vereador de 
Piracicaba, Lair Braga; do secretário 
municipal do Trabalho e Renda, 
Evandro Evangelista; diretoria da 
Associação; dentre outros. 
 
Para o secretário do Emprego e 
Relações do Trabalho do Estado de São 
Paulo, José Luiz Ribeiro, “Foi a 

Associação dos Metalúrgicos 
Aposentados festeja 32 anos com 

almoço comemorativo 

Associação quem fundou o Sindicato, 
por isso a nossa gratidão, respeito, 
carinho, amor, pelos aposentados é 
inconfundível”, destacou.  

O vereador Lair Braga, homenageou a 
A s s o c i a ç ã o  e n t r e g a n d o  u m 
requerimento de congratulações ao 
presidente da entidade Juraci Goes e 
ao vice-presidente Elírio Oriani.  

Segundo Wagner da Silveira, Juca, 
secre tár io -gera l  do S ind icato, 
“estaremos sempre juntos apoiando e 
lutando pelos direitos dos aposentados 
e pensionistas”, disse.  

O tradicional parabéns de aniversário 
foi cantado por todos. Diversos 
prêmios também foram sorteados. 
 
De acordo com Juraci Goes, “é uma 
alegria ter vocês aqui mais um ano 
para compartilharmos nossas lutas. 
Este momento é o fruto do trabalho 
que vem dando certo e que cresce a 
cada dia”, comentou.  

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 61 
referente a Atualização na CTPS.

Conheça a Convenção Coletiva Metalúrgica 
de Piracicaba: Atualização na CTPS

As empresas efetuarão as anotações e 
alterações salariais, cargos e alterações 
contratuais em CTPS. Sempre que 
solicitado pelo empregador (mediante 
requerimento escrito), deverá o 
empregado apresentar sua CTPS para 
as anotações pertinentes (por exemplo: 
férias, alterações salariais, de função, 
etc.), a qual será devolvida (mediante 
recibo de entrega) no prazo de 2 (dois) 
dias úteis. 

A não apresentação da CTPS no prazo 
solicitado pelo empregador o eximirá 
de qualquer responsabilidade legal. 


