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Que as realizações alcançadas neste ano, sejam apenas sementes plantadas, que serão colhidas 
com sucesso no ano vindouro. Que o amor, a paz e a sabedoria estejam em todos os corações.

 
A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e região deseja a todos 

um repleto de novas conquistas. Feliz Natal e um 2018 

Feliz 

Natal 

 e umPróspero Ano Novo
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Vamos em frente!

Enm, chegamos ao nal de mais um 
ano. Um ano difícil, que exigiu muita 
mobilização da categoria. A união da 
diretoria do Sindicato, juntamente com 
os trabalhadores foram fundamentais 
para o sucesso de nossa luta.  

Participamos de várias passeatas e 
manifestações. Estivemos em Brasília, 
São  Paulo,  real izamos vár ias 
assembleias nas portas das empresas, 
lutando em prol dos direitos dos 
trabalhadores. Protestamos contra as 
reformas Trabalhistas e da Previdência 
Social, pelo m da terceirização, 
contra as privatizações, por emprego, 
pela renovação da Convenção Coletiva, 
dentre outros. 
 
Foi um ano de muito trabalho, e todas 
estas ações foram determinantes para 

as nossas conquistas. Mas, temos 
ainda muitos desaos pela frente e o 
desemprego é um deles. Dados 
recentes divulgados pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geograa e 
Estatística) mostram que existem 12,7 
milhões de pessoas desempregadas no 
país, e isto precisa mudar. 

A nossa luta não se encerra neste ano 
que termina, mas sim continua, pois 
temos ainda uma reforma previdenciária 
pela frente e também eleições 
presidenciais. 

Precisamos mais do que nunca 
trabalhar unidos pela construção de 
um país melhor e mais justo. É preciso 
estabelecer  ações  que  gerem 
empregos, educação, saúde, dentre 
outras medidas que façam o Brasil um 
país melhor para se viver. 

Só conseguiremos avançar  se 
estivermos unidos em torno de uma 
causa. Mas vamos em frente. 

Aos associados, amigos e parceiros, 
que nos acompanharam durante o ano 
ca  o  nosso  ag radec imen to. 
Desejamos a todos um Feliz Natal e um 
2018 de saúde e paz. 

 José Florêncio da Silva 
 Presidente em exercício do 
 Sindicato dos Trabalhadores
 Metalúrgicos de Piracicaba e Região 

Se o patrão quiser aplicar a lei da reforma Trabalhista de forma abusiva 
e distorciva, denuncie.Entre em contato com o nosso Sindicato (Rua 
Prudente de Morais, 914, centro) ou pelo telefone (19) 3417-8140 - 

www.metalpiracicaba.com.br

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

DENUNCIE!!!

 Wagner da Silveira 
 (Encabeçador da Chapa 1) O difícil ano de 2017 e as expectativas 

para o novo ano

O ano de 2017 foi difícil. Por outro lado, 
notamos uma recuperação econômica, 
mesmo que moderada. 

Foi um ano com muito esforço e trabalho. 
E ao longo desta trajetória, todos vocês 
souberam manter a conança uns nos 
outros e nunca desistiram ou afastaram o 
olhar da meta. 

E próximo ao m de mais um ciclo, 
colhemos os frutos dessa dedicação. 
Assim como em anos anteriores, em 

2017, na Secretaria do Emprego e 
Relações do Trabalho do Estado de São 
Paulo (SERT), trabalhamos fortemente 
para diminuir os efeitos da crise.

Atendemos 500 alunos por meio do 
Programa Estadual de Qualicação 
Prossional (PEQ) em Piracicaba (SP). Na 
regional,  foram 1.174 pessoas 
beneciadas por meio da ação.

No Banco do Povo Paulista (BPP) 
emprestamos mais de R$ 1,156 milhão 
na regional da SERT Piracicaba. Além 
disso, realizamos 366 encaminhamentos 
por meio do Programa de Apoio à Pessoa 
com Deciência (Padef) e ofertamos 118 
vagas pela iniciativa.

Todos vocês trabalhadores merecem meu 
sincero agradecimento pelo trabalho feito. 
Meu conselho é que vocês, neste novo 
ano que se inicia, não se impeçam de 
sonhar, não se limitem a não realizar. 
Batalhem, insistam, prossigam e 
conquistem. 

 José Luiz Ribeiro Secretário do 
 Emprego e  Relações do Trabalho 

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.                 

Sede Centro - Piracicaba
Devido ao recesso coletivo do m de 
ano, o Sindicato dos Trabalhadores 
Metalúrgicos de Piracicaba e região 
comunica a todos os associados que os 
departamentos da Sede Centro estarão 
fechados dos dias  20 de dezembro de
2017 à 02 de janeiro de 2018. As 
atividades retornam normalmente no 
dia . 03 de janeiro de 2018

Em caso de emergência odontológica 
(19) 3417-8140

Departamento Jurídico
O plantão de atendimento dos 
Advogados trabalhistas foi realizado até 
o . O retorno será dia 30 de novembro
no .dia 22 de janeiro de 2018

Previdência Social
Os atendimentos dos advogados da 

Previdência Social serão realizados até o 
dia 14 de dezembro. O retorno das 
atividades será no dia 17 de janeiro de 
2018.

Clube recreativo
(Av. Dois Córregos, 3110)

As atividades do Clube recreativo 
funcionam normalmente até o dia 23 
de dezembro. 

24-25/12 – Fechado (Natal)

Dos  as dias 26 a 30 de dezembro
atividades funcionam normalmente.

31-12 01/01/2018 e  
Fechado (Ano Novo)

A partir de  – As 02/01/2018
atividades voltam a funcionar 

normalmente. 

Recesso de Fim de Ano
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Vale Alimentação Especial de 
Natal 15% 

As  empresas  concederão  aos 
empregados o vale alimentação 
especial de natal em valor equivalente 
a , o qual poderá ser concedido de 15%
uma só vez até o  , dia 20/12/2017
sobre o salário nominal do empregado 
vigente em ; ou em dezembro de 2017
até três parcelas, nos termos abaixo: 

5% sobre o salário nominal do 
empregado, vigente em dezembro de 
2017 dia , a ser concedido até o 
20/12/2017.

5% sobre o salário nominal do 
empregado já reajustado com 
percentual previsto na cláusula 65 
denominada de aumento salarial, a ser 
concedido até . 20/01/2018

5% sobre o salário nominal do 

empregado já reajustado com o 
percentual previsto na cláusula 65 
denominada de aumento salarial, a ser 
concedido até . 20/02/2018

Vale-Compra R$ 300,00

A partir de  o 1º novembro de 2017
vale-compra é de . R$ 300,00

Em soma no nal do período de 12 
meses o vale-compra representa um 
total de , sendo assim  R$ 3.600,00
uma conquista aos Metalúrgicos. 

Trabalhador! Se a empresa não 

cumprir com os pagamentos dos 
benefícios, entre em contato com o 
nosso Sindicato (rua Prudente de 

Morais, 914, centro) ou pelo 
telefone (19) 3417-8140 

www.metalpiracicaba.com.br 

Fiquem atentos as datas dos pagamentos

O secretário-geral do Sindicato dos 
Trabalhadores Metalúrgicos de 
Piracicaba e região e presidente eleito 
da entidade e do Conespi (Conselho de 
Entidades Sindicais de Piracicaba), 
Wagner da Silveira, Juca, ocupou 
(23/11) a tribuna popular, da Câmara 
dos Vereadores. 

Wagner da Silveira, na 68ª reunião 
ordinária, abordou diversos aspectos da 
recente reforma trabalhista aprovada 
pelo governo Temer e, que já traz 
prejuízos ao trabalhador. “A situação é 
preocupante, da forma como foi 
vendida. Foi uma enganação e 
falsidade para se passar a reforma”, 
d i s se  o  s i nd i ca l i s t a .  Wagne r 
demonstrou que hoje, o presidente 
sanciona portaria dizendo que o 
ministério do Trabalho não mais 
scalizará o trabalho escravo. 
“Levaremos uma reexão às portas dos 
trabalhadores”, disse o sindicalista, que 
também apontou diferentes pontos 
como pegadinhas.

Segundo Wagner, agora a empresa terá 
até 110 dias para fazer a rescisão, o 
que penaliza o trabalhador. A nova lei 

fala que a empresa pode pagar depois 
dos dez dias do nal de seu contrato. Se 
tem 30 anos, terá três dias de aviso por 
ano. “Como vai sobreviver 100 dias 
sem dar entrada no seguro desemprego 
e sem salário. Outra situação é a 
questão da homologação, que não mais 
será feita no Sindicato. Que trabalhador 
tem a condição de saber se aquilo que 
vai receber está certo”, questionou o 
sindicalista.

Wagner também indaga sobre qual 
advogado vai ter coragem de pegar uma 
causa de 500 reais. “Nós metalúrgicos 
sabemos como fazer. Levaremos o 
caminhão na porta da empresa, sem 
sair de lá”, disse.

A reforma trabalhista fala de geração de 
emprego, mas o que gera emprego é 
investimento. No contrato intermitente, 
a empresa só chamará o trabalhador 
quando precisar. As pessoas não terão 
condições de gastar no comércio, 
comprar uma casa ou outro bem maior. 
Na Espanha, o presidente do banco 
central está pedindo para voltar o que 
era antes, pois ninguém consome mais 
para gerar a economia.

 Wagner da Silveira (Juca) 
 Secretário-Geral 

Wagner da Silveira avalia reexos 
negativos da reforma Trabalhista

FONTE: Assessoria de Imprensa da Câmara dos Vereadores / Fotos: Fabrice Desmonts

Os sócios do Sindicato já podem 
usufruir de mais de 90 convênios, que 
são oferecidos em produtos e serviços, 
após a diretoria da entidade ter rmado 
uma parceria com a Abil Grupo Unidas. 

Os benefícios são os mais variados, 
dentre eles em farmácias, escolas, cursos 
prossionalizantes, clinicas médicas, 
serviços funerários,  academias, 
restaurantes, transportes assistenciais, 
parques aquáticos, centros automotivos, 
dentre outros. 

Para José Florêncio da Silva, Bahia, 
presidente em exercício do Sindicato, 
“esta é a vantagem de ser sócio do 
Sindicato, são benefícios oferecidos que 
visam saúde e qualidade e vida”, 
destacou. 

Apresente a carteirinha do Sindicato e 
ganhe descontos! (Válido para sócios 
metalúrgicos e não metalúrgicos). 
Para ter direito aos descontos as 
mensalidades do Sindicato deverão 
estar em dia. 

Se você ainda não é sócio do 
Sindicato, entre em contato pelo 
telefone (19)3417-8140, site

 www.metalpiracicaba.com.br ou 
faça-nos uma visita (Rua Prudente de 

Morais, 914, centro). 

Fique Sócio e garanta 
muitos benefícios!

Conra no site 
www.metalpiracicaba.com.br ou 

www.grupounidas.com.br todos os 
benefícios oferecidos 

Parceria entre Sindicato e Abil Grupo Unidas 
benecia os associados 
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O Sindicato dos Trabalhadores 

Metalúrgicos de Piracicaba e região 

c o n s e g u i u  u m a  l i m i n a r  d e 

reintegração do trabalhador cipeiro, 

dispensado sem justo motivo no dia 

anterior ao do início do prazo para 

registro de candidatura da CIPA 

gestão 2017/2018. 

A ação se baseou nos termos da 

cláusula 55ª, da Convenção Coletiva, 

a qual  fo i  renovada na nova 

Convenção Coletiva, que iniciou sua 

vigência em 01 de novembro de 

2017, e não permite a dispensa de 

membro da CIPA mesmo em período 

pós-exercício do mandato, de um ano.

Para Wagner da Silveira, Juca, 

secretár io -geral  do Sindicato, 

“somente foi possível o resultado 

positivo da ação judicial graças à 

cláusula convencional, cuja luta para 

a renovação da cláusula não foi fácil, 

mas está mantida”, destacou.

Segundo Luis Fernando Severino, 

advogado do Sindicato, “a dispensa 

promovida pela empresa Unitampos 

Equipamentos Industriais Ltda, 

apesar de parecer dispensa sem justo 

motivo, da forma como ocorreu, 

congurou dispensa arbitrária, o que 

justicou a propositura da ação de 

reintegração no emprego”, disse. 

A liminar foi deferida pela juíza do 

trabalho Liana Maria Freitas de Sá 

Cavalcante no dia 08 de novembro. A 

reintegração do trabalhador foi 

efetivada pelo ocial de justiça no dia 

16 de novembro. 

Sindicato garante reintegração de 
trabalhador da Unitampos 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 54 
referente a Comissão Técnica de Estudos 
para prevenção de Acidentes do 
Trabalho e Doenças Prossionais

a)Será formada pelas partes, uma 
comissão  t écn i ca ,  v i sando  o 
a c ompanhamen t o ,  p e s qu i s a , 
planejamentos, estudos sobre a 
ocorrência de acidentes e doenças do 
trabalho, na categoria metalúrgica. 

b)Um dos objetivos primordiais será a 
criação de subsídios prevencionistas que 

poderão ser inseridos em futuras 
Convenções Coletivas de Trabalho, que 
venham a contribuir para a diminuição de 
acidentes e doenças prossionais e para a 
adequação dos ambientes de trabalho. 

c)Essa comissão poderá solicitar a 
participação e/ou auxílio de instituições 
relacionadas a segurança e saúde do 
trabalhador. 

d)Poderá se reunir em âmbito regional ou 
na base, e no mínimo, uma vez por mês. 
Deverá apresentar relatórios de trabalhos, 
pelo menos nos meses de março, junho, 
e um nal impreterivelmente até 
30.09.2017, contendo os pareceres 
nais da comissão. Fica facultada a 
elaboração de pareceres técnicos da 
comissão, quando oportuno for. 

e)Fica estabelecido que sua constituição 
se dará no máximo de 60 (sessenta) dias 
da assinatura deste, onde os nomes dos 
participantes de cada entidade serão 
devidamente divulgados. 

Conheça a Convenção Coletiva Metalúrgica de Piracicaba: 
Comissão Técnica de Estudos para prevenção de 
Acidentes do Trabalho e Doenças Prossionais

A empresa Rossinox encerrou as 

atividades e não cumpriu com os 

pagamentos das verbas rescisórias 

dos trabalhadores. 

A diretoria do Sindicato, juntamente 

com o departamento jurídico da 

entidade, conseguiu uma cautelar 

que impedia a retirada das máquinas 

que haviam na empresa, mas o 

Sindicato constatou através de 

denúncias feitas pelos próprios 

trabalhadores, que as máquinas 

haviam sido retiradas e vendidas. 

O Sindicato já fez a denúncia na 

Justiça do Trabalho de Piracicaba, 

pois essas máquinas são a garantia 

dos trabalhadores. O valor arrecadado 

com a venda, será revertido para os 

pagamentos dos benefícios em 

atraso. 

Para Wagner da Silveira, Juca, 

secretár io -geral  do Sindicato, 

“estamos acompanhando todo o 

processo e tomando as medidas 

cabíveis junto a Justiça”, destacou. 

Sindicato denuncia na Justiça do Trabalho 
retirada de máquinas da Rossinox

www.metalpiracicaba.com.br

ENVIE SEU CURRÍCULO 
para o Sindicato dos 

Trabalhadores Metalúrgicos 
de Piracicaba e Região

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

DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO

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

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

Os sócios do Sindicato já podem usufruir de mais de 90 convênios, 
que são oferecidos em produtos e serviços, após a diretoria da 
entidade ter rmado uma parceria com a Abil Grupo Unidas.

DESCONTOS DA ABIL

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

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

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

Conheça alguns benefícios que o 
Sindicato oferece a você e a sua família

AÇÕES DO SINDICATO

Fonte: Luis Fernando Severino – Advogado do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e região

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

CLUBE RECREATIVO
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Os associados do Sindicato das 
cidades de Rio das Pedras, Saltinho e 
região, podem realizar consultas 
odontológicas na Subsede da 
entidade. 

O departamento odontológico está 
localizado na Travessa Prates, 400 – 
Centro, situado no mesmo prédio da 
S u b s e d e  d o  S i n d i c a t o  d o s 
Trabalhadores das Indústrias de 
Alimentação, após parceria formada 
pelos metalúrgicos com a entidade. 

Os atendimentos do Departamento 
Odontológico são realizados nos 
seguintes horários: Segunda-Feira  

das 8 às 12 horas e das 15 às 19 
horas. Terça-feira das 8 às 12 horas e 
das 15 às 19 horas. Quarta-feira das 
1 3  à s  1 4 h 3 5  ( a s s o c i a d o s 
Metalúrgicos) e das 15 às 19 horas 
(associados da alimentação). Quinta-
feira das 13 às 14h35 (associados 
Metalúrgicos) e das 15 às 19 horas 
(associados da alimentação).  Sexta-
feira das 14 às 18 horas. Emergência: 
Segunda-feira das 8 às 10h20 e de 
Terça a Sexta-feira das 15 às 17h20.

Associado! Consultas ou 
emergências odontológicas

 entre em contato pelo telefone
(19) 3493-2921. 

Atendimentos odontológicos são realizados 
na Subsede em Rio das Pedras 

O início das comemorações dos 70 
anos do Sindicato, está sendo marcado 
por um show de prêmios, que estão 
sendo sorteados aos sócios titulares 
aniversariantes do mês. Desde o mês de 
maio, a diretoria do Sindicato 
presenteou os sócios com bicicletas, 
fritadeira elétrica, panela de arroz, 
dentre outros. Conram: 

Associados quem atentos! Os sorteios 
s ã o  mensa i s .  Man t enham  a 
mensalidade em dia para concorrer aos 
prêmios!

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

Sindicato presenteia os sócios 
aniversariantes do mês

Mais informações 
no site do Sindicato 

www.metalpiracicaba.com.br 
facebook/metalúrgicospiracicaba.com

Diretoria scaliza ativamente 
as Eleições da CIPA na base 

Empresa
Dongwon
Unimil
Perfuratriz
Ng (Capim Fino)
Tecnal Laboratório
Borgwarner
Dautep
Retíca São Cristovão 
Grupo Pizzinato
Femaq
Piracicaba Eletrodiesel
SPG Prints
LGMT
Requiph
Unitampos
Mecmaq

Data
02/10
04/10
06/10
09/10
11/10
16/10
16/10
18/10 
18/10 
20/10
01/11
10/11
10/11
17/11
17/11
28/11

Diretor
Eduardo Gozzer/Luis Augusto Sotopietro
Eduardo Gozzer/Luis Augusto Sotopietro
Denis Mota Alves
Evaldo Ferezini e Denis Mota Alves
Evaldo Ferezini e Denis Mota Alves
Denis Mota Alves
Luis Augusto Sotopietro e Evaldo Ferezini
Eduardo Gozzer, Ademir M. dos Santos e José B. da Cunha
Antonio Edison Alcarde e Luis Augusto Sotopietro
Antonio Edison Alcarde
Antonio Edison Alcarde
Evaldo Ferezini e Denis Mota Alves
Gilberto Christofoletti e Evaldo Ferezini
Luis Augusto Sotopietro e Evaldo Ferezini
Luis Augusto Sotopietro e Evaldo Ferezini
Eduardo Gozzer e Luis Augusto Sotopietro

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.

 Antonio S. Gibim - Setembro 

 Carlos A. Amaro - Novembro 

 Daiane C. dos Santos - Outubro 

 Rodrigo Dallavilla - Junho 

 Pedro F. Granziol - Junho 

 Nelson Callegari - Junho 

 Roberto Carlos de F. Júnior - Maio 

 Celso P. de Moraes - Maio 

 José Gabriel C. de Barros - Maio 

 Lucas Roberto de S. Vizentin - Julho  Pedro F. Ricco - Agosto 

http://www.metalpiracicaba.com.br/
http://www.metalpiracicaba.com.br/
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A Lei 13.467/2017 trouxe nova 
redação ao artigo 477, da CLT, que 
trata do pagamento das verbas 
rescisórias. Pelo novo texto do artigo 
477 celetista, deverá o empregador 
f o rnece r  os  documentos  que 
comprovem a extinção contratual aos 
órgãos competentes, bem como o 
pagamento das verbas rescisórias no 
prazo de até 10 dias contados a partir 
do término do contrato.

Portanto, as verbas devidas em 
decorrência da extinção do contrato, 
podendo ser qualquer forma de 
extinção, serão pagas em até dez dias, 
mesmo prazo para o empregador 
f o rnece r  os  documentos  que 
comprovem a comunicação da 
extinção contratual aos competentes, 
especialmente para requerimento de 
seguro desemprego e levantamento 
do FGTS e multa dos 40% sobre o 
FGTS em caso de dispensa imotivada.
O prazo de 10 dias será observado 
tanto para aviso prévio indenizado 
quanto para aviso prévio trabalhado.

O pagamento das verbas rescisórias 
será efetuado em dinheiro, depósito 
bancário ou cheque visado (este 
último não sendo possível em caso de 
analfabeto).

Atenção, cheque visado é um tipo de 
cheque em que o banco que o emite 
certica que a conta do pagamento 
possui saldo capaz de pagar o cheque 
no momento em que é aposto o visto. 
Não é um cheque qualquer, o banco 
que o emite dá o aval de fundo. Deve o 
trabalhador car atento, devendo 
o b s e r v a r  n o  c h e q u e  s e  h á , 
normalmente no verso, anotação do 
banco que aquela naquela data existe 
fundo suciente para o pagamento do 
c h e q u e ,  c o n f o r m e  i m a g e m 
exemplicativa:

E mesmo que o pagamento seja 

e f e tuado  em cheque  v i sado, 
necessário que a compensação seja 
efetivada no prazo de 10 dias. Não 
poderá o empregador efetuar o 
pagamento do cheque no décimo dia 
sem que a compensação se efetive no 
prazo legal. Do contrário, deverá 
pagar a multa equivalente a um 
salário do trabalhador. 

Da mesma forma, se não cumprir o 
dever se entregar os documentos 
comprovadores da extinção do 
contrato e comunicar os órgãos 
competentes no mesmo prazo, pagará 
a multa de um salário do trabalhador.
A Lei 13.467/2017 também revogou 
os parágrafos 1º, 3º e 7º, do artigo 
477, da CLT, pelos quais era 
obrigatória a homologação da 
rescisão contratual pela entidade 
sindical ou, na falta deste, por órgãos 
municipais, de forma gratuita.

A homologação sindical sempre visou 
a trazer segurança ao trabalhador, 
pois tem a função de conferência dos 
atos rescisórios, valores pagos, quais 
as verbas devidas, prazos, se há 
cláusulas previstas em convenção 
coletiva aplicáveis, se respeitadas ou 
não, estabilidades ou garantias no 
emprego etc. 

O Sindicato dos Metalúrgicos de 
Piracicaba informa aos trabalhadores 
que manterá disponível todo o 
departamento de homologação, 
entendendo que o trabalhador não 
poderá ter dúvidas quanto aos atos de 
rescisão praticados pelo empregador 
conforme a modicação da CLT, 
devendo obter esclarecimentos e 
orientações junto à entidade sindical, 
inclusive possibilitando a atuação 
sindical na condição de assistente.

Luis Fernando Severino, advogado do 
S indicato  dos  Trabalhadores 
Metalúrgicos de Piracicaba e região, 
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.

NOVO PRAZO PARA OS PAGAMENTOS 
DAS VERBAS RESCISÓRIAS

O  S I N D I C A T O  D O S 
TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE 
M A T E R I A L  E L É T R I C O  D E 
PIRACICABA E REGIÃO informa, que o 
juiz Marcos Douglas Veloso Balbino 
determinou a liberação do valor 
residual que estava à disposição da 
recuperação judicial, valor que foi 
destinado para os trabalhadores do 
grupo Dedini que não receberam os 
valores quando da primeira liberação 
determinada pelo juízo.

O saldo residual foi liberado após o 
Superior Tribunal de Justiça julgar o 
recurso da União, que buscava a 
destinação do valor para pagamento 
de dívidas scais das empresas 
Dedini. Para o STJ, porém, prevalece o 
crédito do trabalhador ante o crédito 
scal,  considerando o juiz da 
recuperação judicial competente para 
decidir sobre a liberação do valor para 

os credores trabalhistas.

Com o julgamento do STJ, o juiz 
Marcos Douglas Veloso Balbino enviou 
ofício ao juízo da 4ª Vara Federal em 
Piracicaba, para que transra valores 
depositados nos autos das execuções 
 s c a i s  0 0 0 8 1 8 4 -
24.2003.403.6109 e 0006992-
85.2005.403.6109, valores que 
deverão ser  ut i l i zados para a 
continuidade do pagamento dos 
credores trabalhistas. Estamos 
aguardando a resposta do juízo da 4ª 
Vara Federal em Piracicaba, assim 
com estamos aguardando que os bens 
dados para os pagamentos dos 
c r é d i t o s  t r a b a l h i s t a s  s e j a m 
arrematados.

Fonte: Luis Fernando Severino – 
A d v o g a d o  d o  S i n d i c a t o  d o s 
Trabalhadores Metalúrgicos de 
Piracicaba e região.

Dedini: Comunicado Importante

A História do Dia do Trabalho está relacionada 
a um evento ocorrido no século XIX, na cidade 
de Chicago, nos Estados Unidos.

No dia 1º de maio de 1886, milhares de 
trabalhadores foram às ruas reivindicar 
melhores condições de trabalho, entre 
elas, a redução da jornada de trabalho de 
treze para oito horas diárias. Neste 
mesmo dia ocorreu nos Estados Unidos 
u m a  g r a n d e  g r e v e  g e r a l  d o s 
trabalhadores. Esses eventos foram 
marcados por conitos sangrentos entre 
os operários e a polícia norte-americana e 

r esu l ta ram na  mor te  de  mu i tos 
manifestantes. Foram dias marcantes na 
história da luta dos trabalhadores por 
melhores condições de trabalho. 

Desde a sua fundação em 1947, o 
Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba 
celebra essa data junto aos trabalhadores 
da categoria, sempre incentivando a luta 
constante dos piracicabanos pelos seus 
direitos. Existe no Arquivo Histórico do 
S ind ica to  o  reg is t ro  das  mui tas 
comemorações e mobilizações ocorridas 
no 1º de Maio, venham conferir!      

ARQUIVO HISTÓRICO
O 1º de Maio no Sindicato dos 

Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e região
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O Clube recreativo do Sindicato dos 
Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba 
e região foi palco (19/11), do 3º Festival 
de Ginástica Rítmica. Cerca de 180   
crianças participaram do evento. Ao todo 
foram realizadas 19 apresentações. 

Vários grupos da cidade participaram 
como: Escolinha de Ginástica Rítmica do 
Sindicato; Centro de Atendimento Sócio 
Educativo do jardim Oriente e Jaraguá; 
Espaço Pipa; Grupo Passos da Luz e 

Selam (Secretaria de Esportes, Lazer e 
Atividades Motoras). 

Para Vânia Soares, professora de 
Ginástica Rítmica do Sindicato, 
“agradecemos a todos que contribuíram 
com a realização do evento  e 
parabenizamos todas as alunas pelas 
apresentações”, destacou. 

As ginastas participantes receberam no 
nal do evento troféus e medalhas. 

Delicadeza, precisão dos movimentos e graciosidade 
marcam o 3º Festival de Ginástica Rítmica do Sindicato 

Os alunos de Judô do Sindicato dos 
Trabalhadores Metalúrgicos de 
Piracicaba e região participaram 
(29/11) da cerimônia de troca de faixas. 
O evento foi realizado no Clube 
recreativo da categoria e contou com a 
participação de 64 judocas. 

O professor Edinho Everaldo destacou 

a importância da prática do esporte, e 

também como o incentivo da família 

contribui para o desenvolvimento dos 

alunos. “É um esporte que tem como 

objetivo criar uma técnica de defesa 

pessoal, desenvolver o físico, espírito e 

a mente”, disse.

Os alunos além da troca de faixas, 

receberam o diploma de graduação. 

Cerimônia de troca de faixas do Judô é realizada no 
Clube recreativo do Sindicato

No horário de verão o funcionamento 
das piscinas é de terça-feira a domingo 
das 9 às 19 horas. Os exames médicos 
são realizados aos sábados, domingos e 
feriados, das 9 às 11h30 e das 12h30 
às 16h30 no Clube recreativo. O valor 
do exame é de R$ 4,00 por pessoa, 
com validade para 60 dias.

Os associados poderão levar os 
convidados para frequentar as piscinas 

mediante ao pagamento da taxa. 
Crianças até 12 anos pagam R$ 15,00, 
acima de 12 anos, o valor é de R$ 
30,00. O convidado deverá ser 
apresentado por um associado com 
apresentação do RG. 

Mais informações na secretaria do 
Clube recreativo do Sindicato 

(19) 3424-1433. 

Venham se refrescar neste verão nas piscinas do Clube 
recreativo do Sindicato dos Metalúrgicos 

No horário de verão o funcionamento 
das piscinas é de terça-feira a domingo 
das 9 às 19 horas. Os exames médicos 
são realizados aos sábados, domingos e 
feriados, das 9 às 11h30 e das 12h30 
às 16h30 no Clube recreativo. O valor 
do exame é de R$ 4,00 por pessoa, 
com validade para 60 dias.

Os associados poderão levar os 
convidados para frequentar as piscinas 
mediante ao pagamento da taxa. 
Crianças até 12 anos pagam R$ 15,00, 
acima de 12 anos, o valor é de R$ 

30,00. O convidado deverá ser 
apresentado por um associado com 
apresentação do RG. 

Mais informações na secretaria do 
Clube recreativo do Sindicato 

(19) 3424-1433. 

Venham se refrescar neste verão nas piscinas do Clube 
recreativo do Sindicato dos Metalúrgicos 

Vencedores do Domingão 
de Bilhar - 03/12

Campeão
Daniel da Silva

Vice-Campeão
Agnaldo Ap. Pinheiro

Terceiro Lugar
 José Roberto Dourante

Vencedores do Domingão 
de Truco - 26/11

Campeão
Devair R. de Souza e Fabio A. Alves

Vice-Campeão
Emerson C. L. Oliveira e Thiago Infanti

Terceiro Lugar
Matheus de Oliveira Alves e Rildo J. Alves

Os associados do Sindicato dos 

Trabalhadores Metalúrgicos de 

Piracicaba e região participaram 

(02/12) da nal do Campeonato de 

B o c h a ,  c a t e g o r i a  C o p a  d o s 

Campeões. As disputas foram 

realizadas no Clube recreativo da 

categoria.

O campeão da rodada foi Aragão. Já o 

vice-campeão foi Ismael.

Para Manoel Castilho, diretor do 

Sindicato, “todas as atividades 

realizadas no Clube recreativo têm 

como intuito promover lazer e 

diversão aos associados, por isto ao 

longo do ano, vários campeonatos são 

realizados”, destacou.

Campeonato de Bocha (Copa dos Campeões) tem nal 
disputada no Clube dos Metalúrgicos

Comunicado Escolinha de Futebol
 A diretoria do Sindicato comunica todos os alunos da escolinha de futebol, que as 

aulas se encerram no dia 16 de dezembro, e retornam no dia 20 de janeiro de 2018.
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Janeiro 2018

Nº Se Te Qu Qu Se Sá Do

1 1 2 3 4 5 6 7

2 8 9 10 11 12 13 14

3 15 16 17 18 19 20 21

4 22 23 24 25 26 27 28

5 29 30 31

Fevereiro 2018

Nº Se Te Qu Qu Se Sá Do

5 1 2 3 4

6 5 6 7 8 9 10 11

7 12 13 14 15 16 17 18

8 19 20 21 22 23 24 25

9 26 27 28

Março 2018

Nº Se Te Qu Qu Se Sá Do

9 1 2 3 4

10 5 6 7 8 9 10 11

11 12 13 14 15 16 17 18

12 19 20 21 22 23 24 25

13 26 27 28 29 30 31

Abril 2018

Nº Se Te Qu Qu Se Sá Do

13 1

14 2 3 4 5 6 7 8

15 9 10 11 12 13 14 15

16 16 17 18 19 20 21 22

17 23 24 25 26 27 28 29

18 30

Maio 2018

Nº Se Te Qu Qu Se Sá Do

18 1 2 3 4 5 6

19 7 8 9 10 11 12 13

20 14 15 16 17 18 19 20

21 21 22 23 24 25 26 27

22 28 29 30 31

Junho 2018

Nº Se Te Qu Qu Se Sá Do

22 1 2 3

23 4 5 6 7 8 9 10

24 11 12 13 14 15 16 17

25 18 19 20 21 22 23 24

26 25 26 27 28 29 30

Julho 2018

Nº Se Te Qu Qu Se Sá Do

26 1

27 2 3 4 5 6 7 8

28 9 10 11 12 13 14 15

29 16 17 18 19 20 21 22

30 23 24 25 26 27 28 29

31 30 31

Agosto 2018

Nº Se Te Qu Qu Se Sá Do

31 1 2 3 4 5

32 6 7 8 9 10 11 12

33 13 14 15 16 17 18 19

34 20 21 22 23 24 25 26

35 27 28 29 30 31

Setembro 2018

Nº Se Te Qu Qu Se Sá Do

35 1 2

36 3 4 5 6 7 8 9

37 10 11 12 13 14 15 16

38 17 18 19 20 21 22 23

39 24 25 26 27 28 29 30

Outubro 2018

Nº Se Te Qu Qu Se Sá Do

40 1 2 3 4 5 6 7

41 8 9 10 11 12 13 14

42 15 16 17 18 19 20 21

43 22 23 24 25 26 27 28

44 29 30 31

Novembro 2018

Nº Se Te Qu Qu Se Sá Do

44 1 2 3 4

45 5 6 7 8 9 10 11

46 12 13 14 15 16 17 18

47 19 20 21 22 23 24 25

48 26 27 28 29 30

Dezembro 2018

Nº Se Te Qu Qu Se Sá Do

48 1 2

49 3 4 5 6 7 8 9

50 10 11 12 13 14 15 16

51 17 18 19 20 21 22 23

52 24 25 26 27 28 29 30

1 31

CALENDÁRIO 70 ANOS


