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campanha salariaL 2017

Convocação para Assembleia de 
avaliação da proposta patronal 

O Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e região 
convoca todos os sócios ou não associados à categoria profissional, a 
comparecer na Assembleia de aprovação ou não da proposta 
patronal, que será realizada no dia 10 de novembro, sexta-feira, em 
primeira convocação, às 17 horas, e em segunda convocação, às 19 
horas, no Clube recreativo da categoria (Av. Dois Córregos, 3110). 
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Convocação para Assembleia de 
avaliação da proposta patronal 

A HORA É AGORA!
 VAMOS LUTAR PELA RENOVAÇÃO

DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO
PARTICIPEM!

NENHUM DIREITO A MENOS

DIA
10/11
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DIA 10 NOVEMBRO 2017

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL 
ELÉTRICO DE PIRACICABA E REGIÃO, convoca trabalhadores sócios e não sócios, integrantes da categoria 
prossional, para comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 10 de novembro de 
2017, sexta-feira, às 17 horas em primeira convocação, ou não havendo número suciente para realização 
em primeira convocação, será a assembleia realizada às 19 horas em segunda convocação, quando se 
realizará com qualquer número de presentes, sendo as duas convocações para serem realizadas na sede do 
Clube Social Recreativo do Sindicato, Avenida Dois Córregos, nº 3.110 - Bairro Dois Córregos - Piracicaba/SP, 
a m de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

A) Leitura e aprovação da ata da assembleia anterior.

B) Discussão, apreciação e deliberação sobre a proposta patronal apresentada pelo Sindicato Patronal e 
empresas e sindicatos econômicos formuladas nas negociações coletivas da data-base 1º de novembro de 
2017, realizada com empresas e Sindicatos Econômicos, para a xação de percentual de reajuste salarial, 
aumento real de salários e demais reivindicações de natureza econômica, social e sindical, bem como, das 
condições de trabalho, valor da cesta básica, época do reajustamento, horas-extras, adicional noturno, 
estabilidades de várias naturezas, piso salarial, plr, multas, vale especial de natal, descontos de contribuições 
ao sindicato e outras reivindicações constantes do rol de reivindicações, aplicáveis no âmbito da categoria 
prossional representada por este sindicato ou instauração de dissídio coletivo referente a data-base 1º de 
novembro de 2017.

C) Fixação e aprovação ou não de índice, valor e autorização de desconto em folha de pagamento da taxa 
desconto/vale alimentação de sócios ou não sócios e de contra prestação negocial reivindicada e cláusula de 
seguro aos empregados. Nesta assembleia os integrantes da categoria prossional, sócios ou não, deverão 
manifestar-se concordando ou discordando de referidas contribuições, valores e respectivos descontos em 
folha de pagamento, destacando-se que a redação da cláusula já está reivindicada com menção ao direito do 
empregado sócio ou não sócio opor-se a qualquer tempo aos descontos na forma da lei, súmulas e 
precedentes dos Tribunais. 

D) Deliberação sobre a concessão de autorização e outorga de poderes especiais à diretoria do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Piracicaba e Região, para, em 
conjunto com a Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo, ou separadamente, promoverem 
entendimentos, objetivando a assinatura ou não de convenção ou acordo coletivo de trabalho, junto aos 
Sindicatos Econômicos ou Empresas e, em caso de rejeição da proposta patronal, instauração de dissídio 
coletivo de interesse da categoria e denição dos rumos e procedimentos a serem tomados nestas 
negociações coletivas  desta data-base de 1º de novembro de 2017.    

Piracicaba, em 07 de novembro de 2017.
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