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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

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

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

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

FIQUE SÓCIO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS

METALÚRGICOS CONQUISTAM AUMENTO SALARIAL 
E RENOVAM TODAS AS CLÁUSULAS DA CONVENÇÃO 

COLETIVA DE TRABALHO 

Os salários dos trabalhadores 
abrangidos pela Convenção Coletiva de 
Trabalho, em 1º de novembro, serão 
aumentados em 2% a partir de 01 de 
janeiro de 2018. 2%

Reajuste
Salarial

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

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

15%

Vale Alimentação 
Especial de Natal 

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

Em soma no nal do período de  o vale-compra representa um total de , 12 meses R$ 3.600,00
sendo assim uma conquista aos Metalúrgicos. R$300,00

Vale-Compra 

Para cada estabelecimento que contava em ,   da categoria, o salário 1/11/2017 com até 100 empregados
será de  (um mil trezentos e quarenta e dois reais), a partir de . R$ 1342,00 01 de janeiro de 2018

Para cada estabelecimento que contava em ,  da categoria, o 1/11/2017 com mais de 100 empregados
salário será de  (um mil quinhentos e noventa e dois reais e oitenta centavos), R$ 1592,80 a partir de 01 
de janeiro de 2018. 

Participação 
nos Lucros e / 
ou Resultados 

Em empresas de , 1 a 30 empregados
o valor será de . De R$ 288,00 31 a 
50 empregados o valor  será 
R $ 4 2 0 , 0 0 5 0 .  A c i m a  d e  
empregados, livre negociação.  

Participação 
nos Lucros e / 
ou Resultados 

Piso 
Salarial



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

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

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

A união e a mobilização do Sindicato e 
Trabalhadores garantem conquistas

Através  de  muita  luta,  união  e 
determinação, conseguimos encerrar a 
Campanha Salarial deste ano, com um 
aumento salarial e a renovação de todas as 
cláusulas da Convenção Coletiva de 
Trabalho. 

A diretoria do Sindicato, não mediu esforços 
para que os trabalhadores, tivessem todos 
os direitos garantidos. 

Nas negociações, defendemos sim a 
Convenção Coletiva, pois é ela que garante 

o aumento salarial, vale-compra, Plr 
(Participação nos Lucros e/ou Resultados), 
garantia ao portador de doença prossional 
ou ocupacional, hora-extra de 60% (sendo 
que pela lei é de 50%), adicional noturno 
de 35% (sendo que pela lei é de 20%), 
garantia ao trabalhador em vias de 
aposentadoria, transporte, alimentação, 
dentre outros.

Na nossa base não haverá os retrocessos, 
que a lei da reforma Trabalhista prevê, pois, 
as nossas conquistas, são frutos de uma 
história que não poderia se perder. A união 
da categoria e a mobilização do Sindicato 
juntamente com os trabalhadores, foram 
fundamentais para conquistarmos o acordo 
deste ano. 

Foi uma luta diária e intensa, mas 
conseguimos manter todos os direitos. 

Trabalhador! Valorize o seu Sindicato. Fique 
Sócio! A nossa luta não vai parar por aqui, 
pois queremos um país com emprego, 
renda e justiça social. 

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

CONFIRAM ALGUMAS CLÁUSULAS:

- Garantia de Emprego ao Empregado 
vítima de acidente no Trabalho.

- Garantia Temporária de Emprego ao 
Empregado portador de Doença 
Prossional ou Ocupacional.

- Garantia ao Empregado em vias de 
aposentadoria.

- Garantia ao Empregado no período de 
Concessão da Aposentadoria.

- Garantia ao Empregado afastado do 
serviço por doença.

- Abono por aposentadoria.

- Aprendizes.

- Complementação do 13º Salário.

- Licença para empregada adotante.
- Auxílio Creche.

- Garantias ao Empregado Estudante.
- Transporte e Alimentação.

-  Comp lementação  do  aux í l i o 
previdenciário.

- Garantias salariais na rescisão 
contratual.

- Garantia de salário nos horários de 
amamentação.

- Seguro de Vida.

- Diminuir o piso salarial em 20%.

- Reduzir o Adicional Noturno para 
25% aos trabalhadores admitidos a 
partir de janeiro/2018.

- Reduzir a Hora-Extra para 50% aos 
trabalhadores admitidos a partir de 

janeiro/2018.

- Tirar a Homologação do Sindicato.

- Vale-Compra no valor de R$ 200,00 
para os trabalhadores admitidos a 
partir de janeiro/2018.

- Tirar da Convenção Coletiva a água 
potável e a conservação das caixas 
d´agua e reservatórios.

- Diminuir para 70% o salário 
normat ivo dos aprend izes nas 
empresas.

-  R e d u z i r  a  p r o m o ç ã o  d o s 
trabalhadores em no mínimo 3%.

- Horários de amamentação seria através 
de acordo individual entre patrão e 
empregado.

O QUE OS PATRÕES QUERIAM

- O Piso Salarial foi mantido.

- Adicional Noturno foi mantido em 35%.

- A Hora-Extra foi mantida em 60%.

- A Homologação continuará sendo 
realizada no Sindicato.

- O Vale-Compra no valor de R$300,00.

- Água potável e a conservação das caixas 

d'agua e reservatórios foram mantidos na 
Convenção Coletiva.

- Manteve os 75% do salário normativo 
aos aprendizes nas empresas.

- A promoção dos trabalhadores cou entre 
5 a 10%.

- O horário de amamentação foi mantido 
na Convenção Coletiva.

O QUE O SINDICATO CONSEGUIU MANTER

FIQUEM ATENTOS AS DATAS DOS PAGAMENTOS

O pagamento mensal do salário deverá ser efetuado todo dia 05 (cinco) de 

cada mês. Exceção feita se este coincidir com sábados, domingos ou feriados, 

devendo nestes casos, ser pago antecipadamente. 

13 º SALÁRIO

A primeira parcela do 13º Salário deverá ser paga até o dia 30 de 
novembro/2017 e a segunda até o dia 20 de dezembro/2017, prazo máximo 
para a quitação do mesmo. 

O Sindicato garantiu também até 2018 a manutenção de todas as cláusulas 
estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho

O encontro regional da Força Sindical foi 
realizado (14/11), às 10 horas, no Clube 
recreativo do Sindicato dos Trabalhadores 
Metalúrgicos de Piracicaba e região. 

Participaram do evento representantes de 
Piracicaba, Santa Bárbara do Oeste, 
Americana, Rio Claro, Limeira, Leme, 
Araras, dentre outros. 

O encontro teve como objetivo discutir 
temas que atualmente envolvem o 
movimento sindical como reforma 
Trabalhista, Campanha Salarial, projeto de 
lei sobre o Custeio Sindical, estrutura 
regional, dentre outros. O debate foi 

conduzido por Carlos Augusto dos Santos, 
secretário-geral da Força Estadual. 

O advogado Almicar Pacheco, explicou 
alguns pontos da nova Lei da reforma 
Trabalhista, como jornada in itinere, banco 
de horas, arbitragem contribuição sindical 
facultativa, negociado com força de lei, 
dentre outros. 

Para José Florêncio da Silva, Bahia, 
presidente em exercício do Sindicato, “é 
um debate importante pois não somente 
os trabalhadores, mas todo o movimento 
sindical vem sendo atingindo com estas 
reformas”, destacou. 

Encontro regional da Força Sindical é realizado no 
Clube dos Metalúrgicos 

Nenhum Direito a menos - Juntos somos mais fortes

Se o patrão quiser aplicar a lei da reforma Trabalhista, 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!!!

A renovação das cláusulas é mais uma conquista considerável este ano, diante de tantas leis e medidas do governo, como a nova Lei da reforma Trabalhista, que dá amplos 
poderes aos patrões permitindo que sejam retirados vários direitos dos empregados. Sem as cláusulas estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho, como o trabalhador 
iria conseguir discutir com o patrão o aumento salarial, o vale-compra, o Plr, férias, dentre outros. Infelizmente, esta reforma foi feita para que o trabalhador não tenha força de 
discussão com a empresa. Por isto, a diretoria do Sindicato lutou veementemente pelo fortalecimento da Convenção Coletiva e pela manuntenção dos direitos conquistados.

-  G a r a n t i a  d e  E m p r e g o  a o 

Empregado vítima de acidente no 

Trabalho.

- Garantia Temporária de Emprego ao 

Empregado portador de Doença 

Prossional ou Ocupacional.

- Garantia ao Empregado em vias de 

aposentadoria.

- Garantia ao Empregado no período 
de Concessão da Aposentadoria.

- Garantia ao Empregado afastado do 
serviço por doença.

- Abono por aposentadoria.

- Aprendizes.

- Complementação do 13º Salário.

- Licença para empregada adotante.

- Auxílio Creche.

- Garantias ao Empregado Estudante.

- Transporte e Alimentação.

- Complementação do aux í l i o 
previdenciário.

- Garantias salariais na rescisão 
contratual.

- Garantia de salário nos horários de 
amamentação.

- Seguro de Vida.

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

www.metalpiracicaba.com.br

ENVIE SEU CURRÍCULO 
para o Sindicato dos 

Trabalhadores Metalúrgicos 
de Piracicaba e Região

Vencedores do campeonato de Bocha Individual - 04/11

Vencedores do campeonato de Bocha Misto - 01/11

Os associados do Sindicato dos 
Trabalhadores  Metalúrgicos  de 
Piracicaba e região Antonio Sydinei 
Gibim e Daiane Cristina dos Santos, 
foram os aniversariantes sorteados do 
mês de setembro e outubro. Ambos 
ganharam uma bicicleta.

Associados 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/metalurgicospiracicaba.

Sindicato entrega prêmios aos sócios 
aniversariantes do mês de setembro e outubro 

 Daiane Cristina dos Santos  Antonio Sydinei Gibim 

A magia, o encanto e a alegria tomaram 
conta da Festa das Crianças do 
Sindicato, realizada (12/10), no Clube 
recreativo da categoria. 

A diretoria do Sindicato preparou uma 
megaestrutura para receber os associados, 
com sorteios de vários prêmios, kit 
guloseimas, atrações musicais, diversos 

brinquedos, homenagem a Nossa Senhora 
Aparecida, dentre outros. 

Segundo José Florêncio da Silva, Bahia, 
presidente em exercício do Sindicato, “é 
uma festa que já virou tradição, e sempre é 
um verdadeiro sucesso. Agradecemos a 
participação de todos os associados”, 
destacou. 

Festa das Crianças do Sindicato tem 
dia de encanto, magia e alegria

Vencedores do Domingão de Bilhar - 01/10

Campeão
Rildo José Alves

Vice-Campeão
Celso Henrique Ferreira da Silva

Terceiro Lugar
Daniel da Silva

Vencedores do Domingão de Truco - 17/09

Campeão
Emerson Carlos Lima Oliveira e Thiago Infanti

Vice-Campeão
Claudemir José Sopran e Eraldo Stenico

Terceiro Lugar
Sebastião S. da Silva e Alécio A. de Souza

Vencedores do Domingão de Tranca - 08/10

Campeão
José Augusti e Eraldo Stenico

Vice-Campeão
Pedro Trevisan e Ismael Baldessin

Terceiro Lugar
Maria I. Trevisan e Luis C. Trevisan

TORNEIOS DE DOMINGO

Domingão de Bilhar
Data: 03/12/2017

Inscrições  até as 9h30 quando começam as partidas. 

Domingão de Truco
Data: 26/11/2017 

Inscrições  até as 9h30 quando começam as partidas. 

Domingão de Tranca
Data: 10/12/2017

Inscrições  até as 9h30 quando começam as partidas. 

O campeonato de Bocha individual, 
categoria ouro, prata e bronze, teve a 
nal disputada (04/11), no Clube 
recreativo da categoria.

O campeão da taça ouro foi Aragão. O 
vice-campeão foi Zé Loro. O terceiro 
lugar cou para Pedro Trevisan.

Já na taça prata, o campeão foi Macuco. 
O vice-campeão foi Bugão. O terceiro 

lugar cou para Geraldo.

Na taça bronze, o campeão foi Julio 
Vendrame. O vice-campeão foi Eduardo 
Gozzer. O terceiro lugar cou para Eraldo 
Stenico.

De acordo com Raimundo Catarino, diretor 
do Sindicato, “As rodadas foram bastantes 
disputadas. O campeonato de Bocha já é 
uma tradição no Sindicato, e a cada edição 
cresce o número de participantes”, destacou.

A nal do campeonato de Bocha misto 

do Sindicato dos Trabalhadores 

Metalúrgicos de Piracicaba e região, foi 

realizada (01/11), no Clube recreativo 

da categoria.

Os campeões da rodada foram Ludão e 

Cecília. Já os vice-campeões foram 

Ferrerinha e Silvia. Os terceiros 

colocados foram Piau e Patrícia.

Para Manoel Castilho, diretor do 

Sindicato, “promover a integração social 

através do lazer, este é um dos objetivos 

dos campeonatos realizados no Clube 

recreativo”, destacou.



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

Ação Sindical04

www.metalpiracicaba.com.br
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Desde 1947 defendendo o trabalhador metalúrgico

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. 

10 de novembro foi o dia Nacional de Luta 
em defesa dos direitos. Vários protestos 
foram realizados em todo o país. 

A ação do movimento sindical visou 
conscientizar os trabalhadores que as 
medidas pretendidas pelo governo, não 
geram emprego, são um verdadeiro 
retrocesso nas conquistas e ainda 
precarizam as condições de trabalho. 

A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores 
Metalúrgicos de Piracicaba e região 
participou da mobilização nacional, como 
também intensicou a Campanha Salarial, 
realizando um manifesto em frente as 

empresas da região sul. 

Para Wagner da Silveira, Juca, secretário-
geral do Sindicato, “a reforma Trabalhista 
acaba com direitos históricos dos 
trabalhadores. Vamos à luta.  Não iremos 
aceitar a retirada de direitos. O trabalhador 
merece respeito”, destacou.  

Os metalúrgicos protestaram contra as 
reformas Trabalhistas e da Previdência 
Social, pelo m da terceirização, contra as 
privatizações, em defesa do patrimônio 
público, por emprego de qualidade para 
todos, contra a desindustrialização, pela 
unidade e fortalecimento das Campanhas 
Salariais em todo o país.   

Metalúrgicos protestam no dia Nacional de Luta em defesa dos 
direitos para garantir a Convenção Coletiva de Piracicaba e Região

O Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos 
de Piracicaba e região recebeu (13/11), do 
vereador Lair Braga, uma moção de 
aplauso, em comemoração aos 70 anos de 
fundação.  O evento foi realizado no Clube 
recreativo da categoria. 

Para Lair Braga, vereador de Piracicaba, “é 
uma homenagem merecida a esta classe 

que produz, emprega e progride. É um 
Sindicato que está há 70 anos lutando por 
Piracicaba”, destacou. 

De acordo com José Florêncio da Silva, 
Bahia, presidente em exercício do Sindicato, 
“são 70 anos de história, e a nossa luta em 
defesa dos trabalhadores continuará ainda 
por muitos anos”, disse. 

Sindicato recebe homenagem da Câmara dos 
Vereadores  pelos 70 anos de fundação

Para comemorar os 03 anos de 
atendimentos do Trailer Odontológico 
Sorriso Cidadão, a diretoria do Sindicato 
dos Trabalhadores Metalúrgicos de 
Piracicaba e região, realizou (13/11), às 
8 horas, uma confraternização com 
todos os participantes do projeto. 

O evento foi realizado no Clube 
recreativo da categoria, e contou com a 
participação do secretário do Emprego e 
Relações do Trabalho do Estado de São 
Paulo, José Luiz Ribeiro; do secretário-
geral do Sindicato, Wagner da Silveira, 
Juca; do presidente em exercício do 
Sindicato, José Florêncio da Silva, 
Bahia; do tesoureiro do Sindicato, Hugo 
Liva; do prefeito de Piracicaba, Barjas 
Negri; da secretária municipal de 
Educação, Ângela Corrêa; do secretário 
municipal de Saúde, Pedro Mello; dos 
vereadores Lair Braga e Dirceu Alves da 
Silva; Ricardo Martins, diretor de 
assuntos corporativos, relações 
governamentais e recursos humanos da 
Hyundai; do secretário municipal do 
Trabalho e Renda, Evandro Evangelista; 
Diretores do Sindicato; Diretoras das 
escolas municipais, representantes das 
fornecedoras, dentre outros. 

O Trailer Odontológico Sorriso Cidadão é 
um projeto de saúde bucal idealizado 
pelo secretário do Emprego e Relações 
do Trabalho de São Paulo, José Luiz 
Ribeiro. Lançado em agosto de 2014, já 

realizou mais de 32 mil atendimentos 
nas escolas municipais e instituições da 
cidade. “Hoje este projeto tem uma 
dimensão social, e isto ocorre devido as 
parcerias formadas. Estou muito feliz, 
pois o projeto deu certo e vem trazendo 
excelentes resultados”, disse José Luiz 
Ribeiro. 

Segundo o tesoureiro do Sindicato, 
Hugo Liva, o objetivo é começar a 
atender novas demandas como as 
escolas técnicas e estaduais e também 
adquirir um novo trailer. 

O  Sorr iso  Cidadão  conta  com 
prossionais capacitados e possui a 
mesma estrutura de um consultório xo, 
com equipamentos de última geração. 
Realiza atendimentos de restauração, 
limpezas, raspagens, endodontias, 
pequenas cirurgias, como também os 
pacientes recebem orientações de 
higiene oral e técnicas preventivas.

O Sorriso Cidadão é um projeto do 
S i nd i c a t o  do s  Tr aba l hado r e s 
Metalúrgicos de Piracicaba e região, em 
parcer ia  com a  Hyundai  e  as 
fornecedoras do parque automotivo. 
Conta também com o apoio da 
prefeitura Municipal. Para Wagner da 
Silveira, Juca, secretário-geral do 
Sindicato, “o Trailer Odontológico tem se 
tornado referência para outras cidades, 
e isto é muito graticante”, disse. 

Trailer Odontológico Sorriso Cidadão 
comemora 03 anos de atendimentos 

Campanha Salarial 2017 – Unidos conseguimos vencer

Desde o dia 06 de outubro, a 
diretoria do Sindicato real izou 
d i a r i a m e n t e  a s s e m b l e i a s  d a 
C a m p a n h a  S a l a r i a l  c o m  o s 
t raba lhadores nas por tas das 
empresas, lutando por aumento 
salarial, vale-compra, Plr, pela 
renovação de todas as cláusulas da 
Convenção Coletiva de Trabalho, 

dentre tantos outros benefícios. 

Neste ano, além de um cenário de 
recessão econômica, desemprego, 
inação sendo anunciada a “1,83%”, 
as diculdades nas negociações 
tornaram-se ainda maiores com a 
nova Lei da reforma Trabalhista, 
vigente desde o dia 11 de novembro. 

Todas estas situações motivaram a 
diretoria do Sindicato a lutar ainda 
mais pela manutenção da Convenção 
Coletiva. 

De acordo com Wagner da Silveira, 

Juca, secretário-geral do Sindicato, 

“Não era possível aceitar qualquer 

tentativa de retrocessos nos direitos 

dos trabalhadores. Além de todos os 

b e n e f í c i o s  c o n q u i s t a d o s , 

conseguimos garantir um vale-

compra no valor de R$300,00 por 

mês, que em soma no nal do periodo 

de 12 meses representa um total de 

R$3.600,00, uma grande conquista 

aos metalúrgicos”, destacou. 


