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Diretoria do Sindicato toma posse e rearma compromisso 
de luta e cidadania em prol dos direitos dos trabalhadores
A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores 

Metalúrgicos de Piracicaba e região, eleita para o 

mandato (2018-2022), tomou posse (12/01), em 

cerimônia realizada no Clube recreativo da 

categoria. Wagner da Silveira, o Juca, é o novo 

presidente da entidade. “Continuaremos a 

desenvolver o trabalho iniciado pelo José Luiz 

Ribeiro, que presidiu o Sindicato por mais de 20 

anos e hoje é secretário estadual do emprego. A luta 

em prol dos direitos dos trabalhadores, dentro e fora 

das empresas, continuará a ser desenvolvido por 

esta nova diretoria”, disse Juca.
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Temos muito trabalho pela frente

A di retor ia  do  Sindicato  dos 
Trabalhadores Metalúrgicos de 
Piracicaba e região, tomou posse no 
dia 12 de janeiro. A partir desta data, 
rearmamos ainda mais o nosso 
compromisso de luta e cidadania em 
prol dos direitos dos trabalhadores. 

A missão desta nova diretoria, é 
continuar cumprindo o seu papel, 
realizando assembleias nas portas das 
empresas, participando dos protestos 
e manifestações e alcançando 
expressivos resultados. 

Continuaremos o nosso trabalho, 
lutando por melhores salários, 
empregos, PLR, vale-compra, saúde e 
segurança,  pelos direitos  dos 
aposentados, condições dignas para o 
exercício da cidadania, dentre outros. 

Nos próximos anos, teremos muitos 
desaos pela frente. 2018, como 
sabemos não será um ano fácil, pois 
teremos que acompanhar o desenrolar 
da reforma da Previdência, iremos ter 
Copa do Mundo e também Eleições 
Presidenciais. 

Temos uma liderança no Governo 
Federal, que a cada dia que passa, 
tenta acabar com os direitos dos 
trabalhadores. Mas, não podemos 
desistir e muito menos desanimar. 
Precisamos nos unir. O movimento 
s ind ica l ,  juntamente  com os 
trabalhadores, precisam estar juntos 
para combater toda e qualquer 
tentativa de ataques aos direitos. 

Os trabalhadores, precisam se unir aos 
Sindicatos, pois é preciso mudar esta 
realidade e lutar pela volta do 
crescimento do país. 

Por isto trabalhador, em caso de 
dúvidas ou irregularidades na empresa 
em que trabalha, entre em contato 
com o nosso Sindicato. E se você ainda 
não é sócio, que sócio. Junte-se as 
nossas lutas e aproveite as vantagens e 
benefícios que o Sindicato oferece a 
você e a sua família. 

 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!!!

Novo capítulo na história do Sindicato

No último ano, o movimento sindical foi 
afetado frente às mudanças nos direitos 
trabalhistas. Por isto, mais do que nunca, 
a união da categoria tem sido 
fundamental para irmos à luta em prol 
dos nossos direitos. Tenho orgulho de 
toda a minha trajetória como sindicalista, 
na qual tive apoio de muitos colegas. 
Anal, o trabalho em equipe, o bom 
relacionamento entre trabalhadores e 
empregadores sempre foram marcas 

reg is t radas  do  Sindicato  dos 
Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba 
e Região, que completou 70 anos de 
história.

Em 2018, a entidade inicia mais uma 

página de sua história. No dia 12 de 

janeiro, Wagner da Silveira, o Juca, 

assumiu a presidência da entidade para 

o mandato de 2018-2022. Ao seu lado, 

assumo a vice-presidência. Juca se 

dedica ao Sindicato há 17 anos – foi 

diretor suplente e secretário-geral. Por 

isto, aproveito para desejar sucesso a ele 

que sempre esteve ao lado da categoria. 

Juntos, lutamos em defesa dos direitos 

dos trabalhadores, por emprego, como 

também por qualidade de vida dos 

metalúrgicos e de seus familiares. E este 

trabalho vai continuar.

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 

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

Recesso de Carnaval Recesso de Carnaval 
O Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e região 

comunica a todos os associados que nos dias  , a 12, 13 e 14 de fevereiro
Sede centro (Rua Prudente de Morais, 914) estará fechada devido ao 

recesso de Carnaval. As atividades retornam normalmente no dia 15 de 
fevereiro de 2018. Em caso de emergência odontológica (19) 3417-8140. 

12/02 Segunda-feira - Fechado
Fechado13/02 Terça- feira – 
Fechado14/02 Quarta-feira – 

15/02 Quinta-feira – Aberto

O Clube recreativo funciona 
normalmente nos dias de 
C a r n a v a l ,  e x c e t o  n a 

 em que Segunda-feira (12/02)
estará fechado para a limpeza.

Mais Informações pelo 
telefone (19)3417-8140 

A partir do  o pagamento dia 5 de fevereiro/2018
mensal do salário deverá vir . com reajuste de 2%

Lembrando que o valor do . vale-compra é R$ 300,00

FIQUE ATENTO 

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! Não sofra em silêncio

Diretoria scaliza ativamente 
as Eleições da CIPA na base 

Diretor
Manoel de Castilho e Ademir Márcio dos Santos

Data
03/01

Empresa
ArcelorMittal

A partir do  o pagamento mensal do salário deverá vir dia 5 de fevereiro/2018
. Lembrando que o valor do  . com reajuste de 2% é R$ 300,00vale-compra

FIQUE ATENTO 

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.                 

A academia estará fechada dos dias . 10 à 13 de fevereiro
Retornando no dia , no período da tarde.14

 Wagner da Silveira, Juca 
 Presidente do  Sindicato dos 
 Trabalhadores  Metalúrgicos de 
 Piracicaba e Região  José Luiz Ribeiro, Secretário do 

 Emprego e  Relações do Trabalho 
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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
A cerimônia de posse da diretoria do 
S ind ica to  dos  Traba lhadores 
Metalúrgicos de Piracicaba e região, 
eleita para o mandato (2018-2022), 
foi realizada (12/01), às 10 horas, no 
Clube recreativo da categoria. A 
diretoria é liderada pelo novo 
presidente, Wagner da Silveira, o Juca. 

O evento contou com a presença de 
Miguel Torres, presidente da CNTM 
(Con fede ração  Nac iona l  dos 
Trabalhadores Metalúrgicos) e do 
Sindicato dos Metalúrgicos de São 
Paulo e Mogi das Cruzes; do prefeito de 
Piracicaba, Barjas Negri; autoridades; 
lideranças sindicais; vereadores; 
dentre outros.
 
O secretário do Emprego e Relações do 
Trabalho do Estado de São Paulo, José 
Luiz Ribeiro, que presidiu o Sindicato 
por mais de 20 anos e também foi 
eleito como vice-presidente da 
entidade, desejou a toda diretoria 
sucesso, sabedoria e muito trabalho. 

Miguel Torres, presidente da CNTM 
(Con fede ração  Nac iona l  dos 
Trabalhadores Metalúrgicos) e do 
Sindicato dos Metalúrgicos de São 
Pa u l o  e  M o g i  d a s  C r u z e s , 
cumprimentou a todos pela nova 
gestão e fez uma reexão sobre o atual 
momento vivido no país. “2017, foi 
um ano, em que o movimento sindical 
foi muito afetado, devido aos ataques 
nos direitos trabalhistas. Estamos 
convivendo diariamente com atitudes 
fora de contexto. Por isto, a união do 

movimento sindical é fundamental para 
irmos à luta em prol dos nossos 
direitos”, destacou. 

O prefeito municipal, Barjas Negri, 
enalteceu o trabalho da diretoria. “É um 
Sindicato que tem 70 anos de história e 
sempre foi muito parceiro do poder 
p ú b l i c o .  Te m o s  u m  l a ç o  d e 
solidariedade e apoio. O José Luiz 
Ribeiro, fez um trabalho excepcional, o 
José Florêncio da Silva, Bahia, 
continuou e agora o Wagner da Silveira, 
Juca, irá desenvolver da melhor forma”, 
comentou. 

Para José Florêncio da Silva, Bahia, que 
deixa o cargo de presidente em 
exercício e passa a ser segundo vice-
presidente, “continuaremos lutando por 
melhores salários, Plr (Participação nos 
Lucros e/ou Resultados),  vale-
alimentação, empregos, e muitos outros 
benefícios”, disse. 

O presidente eleito Wagner da Silveira, 

o Juca, destacou a importância do José 

Luiz Ribeiro, em toda a história do 

Sindicato, como também na vida, 

devido aos ensinamentos. E ressaltou, 

que é preciso lutar para o país voltar a 

crescer. “Temos que trabalhar em 

defesa dos direitos dos trabalhadores, 

lutar por emprego, como também por 

qualidade de vida. Vamos continuar o 

nosso trabalho”, destacou. 

A diretoria eleita é composta pelos 
seguintes nomes: 

 Wagner da Silveira (Juca) 
 Secretário-Geral 

Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de 
Piracicaba e região toma posse para a gestão 2018/2022

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 

Wagner da Silveira; José Luiz Ribeiro; 
José Florêncio da Silva; Emerson 
Antonio da Silva; Raimundo Catarino; 
Manoel Maciel de Castilho; Hugo Liva 
Junior; João Carlos Ribeiro; Evaldo 
Márcio Ferezini; Eduardo Luiz Gozzer; 
Antonio Edison Alcarde; Paulo Afonso 
de Lima; Gilson Aparecido da Silva; 
Rodrigo Garavello do Amaral; André 
Aparec ido  Barbosa;  Francisco 
Claudemir Lourenço de Assis; Joseval 
de Jesus Bonfá Miano; Juraci Góes; 
Ademir Mendes da Silva; Gilberto Luis 
Christofoletti; Ademir Márcio dos 
Santos; Ronaldo Nunes Ramalho; José 
Benedito da Cunha; Maria Inês 
Schiavolin; Denis Mota Alves; Carlos 
Roberto Pereira dos Santos; Esmair 
Giovanetti; Luis Augusto Sotopietro; 
Carlos Donizete Ribeiro; Elirio Oriani.

Wagner da Silveira, o 
Juca, é o novo presidente

Juca, como é conhecido por todos, tem 

45 anos, é casado, dois lhos e há 17 
anos se dedica ao Sindicato dos 
Trabalhadores Metalúrgicos de 
Piracicaba e região. Já foi diretor 
suplente, secretário-geral e agora é 
presidente da entidade. “Esta nova 
diretoria continuará desenvolvendo 
um excelente trabalho na luta em prol 
dos direitos dos trabalhadores”, 
destacou. 

Diretoria da Associação dos 

Metalúrgicos Aposentados 

também foi empossada

Os diretores da Associação dos 

M e t a l ú r g i c o s  A p o s e n t a d o s  

Pensionistas e Idosos de Piracicaba, 

também foram empossados na 

cerimônia realizada (12/01), no Clube 

r e c r ea t i v o  do  S i nd i ca t o  do s 

Trabalhadores Metalúrgicos de 

Piracicaba e região. 

A nova diretoria, é encabeçada por 

Juraci Goes, Magal. “É um orgulho 

fazer parte desta diretoria. A nossa luta 

pelos direitos dos aposentados 

continuará ainda mais forte”, disse.

A diretoria eleita é composta pelos 

seguintes nomes: Juraci Goes; José 

Luiz Ribeiro; José Severino Gonçalves; 

Maria Inês Schiavolin; Ítalo Vitti; 

Osvaldo Campion; Albino João 

Grisotto; Nivaldo Aparecido Cortinovi; 

João Carlos Cimeni; Luiz Cavalcante 

Medeiros; Wilson Luiz Pino; Elírio 

Oriani; Vera Lucia Gallina; Nivaldo 

Alves; Manoel Brunelli; Renato 

Fornazaro; Carlos Donizete Ribeiro.  
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A partir do dia 1º de janeiro, os 
aposentados e os pensionistas que 
recebem mais de um salário mínimo 
passam a ter o benefício reajustado em 
2,07%. Com o reajuste, o teto das 
aposentadorias e pensões da Previdência 
Social sobe de  para R$ 5.531,31 R$ 
5.645,80. Quem recebe benefícios que 
equivalem ao salário mínimo, que passou 
de  para , terá reajuste R$ 937 R$ 954
menor, de .1,81%

Cuidado com o Golpe do FGTS
O golpe começa com uma mensagem 
que informa que quem trabalhou entre 
1998 a 2016 com carteira assinada 
pode receber dois salários mínimos. 
Segundo a ESET, fabricante de 
softwares de segurança, o comunicado 
contém um link onde supostamente é 
possível vericar a lista completa de 
beneciados.

No entanto, ao clicar no link, ao invés 
de acessar uma lista de beneciados, a 
vítima é redirecionada para uma 
página, em que deve preencher seus 
dado s  c omo  nome ,  da t a  d e 
nascimento, estado e selecionar outras 
duas opções.

Já ao clicar no botão de download, a 
vítima é instruída a compartilhar a 
mensagem com cinco amigos no 
Whatsapp. De acordo com a ESET, 
para gerar  uma aparência  de 
veracidade da ação, os golpistas 
publicam falsos comentários de 
supostos usuários no Facebook.

Ao concluir os cinco compartilha-
mentos, a vítima é automaticamente 
redirecionada para diferentes URLs, 
chegando em uma página bastante 
duvidosa que promete vagas de 
emprego.

É fácil cair neste golpe, já que o 
governo liberou o saque das contas que 
caram inativas no FGTS até dezembro 
de 2015. O saque pode ser realizado 
de março a julho e foi estendido para 
situações excepcionais: doentes e 
presos. 

A dica de segurança da Eset é não 
clicar nem abrir mensagens suspeitas, 
além de desconar sempre.
Caixa Econômica Federal informou que 
não envia mensagens por e-mail ou 
WhatsApp sobre saques de benefícios 
sociais.

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 
Metalúrgicas, Mecânicas, de Material 
Elétrico, 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 05 
referente a Promoções. 

a) A promoção de empregado para cargo 
de nível superior ao exercício comportará 
um período experimental não superior a 

60 dias. Vencido o prazo experimental, a 
promoção e o aumento salarial serão 
concedidos e anotados na CTPS. 

b) Nas promoções para cargo de chea 
administrativa ou gerência o período 
experimental não poderá exceder a 120  
dias. 

c) Será garantido ao empregado 
promovido para função ou cargo sem 
paradigma, após o período experimental 
previsto nesta cláusula, um aumento 
salarial em percentual a ser denido pelo 
empregador entre 5% a 10%, salvo 
condição mais benéca. Para os demais, 
após o período experimental previsto 
nesta cláusula, será garantido o menor 
salário da função. 

Conheça a Convenção Coletiva 
Metalúrgica de Piracicaba: Promoções

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

Aposentados e pensionistas que ganham mais 
que o mínimo tem reajuste de 2,07%

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

FIQUE POR DENTRO

Fonte: O Dia

Foi um escândalo a portaria do Ministério 
do Trabalho que pretendia aliviar a barra 
para os empregadores que adotam no 
País o trabalho escravo ou o análogo à 
escravidão. 

Idêntica indignação nos causou a 
indenição, o recente vai e vem de 
nomes para ocupar o cargo de ministro, 
como se a pasta fosse uma coisa 
qualquer, sem importância, um mero 
joguete político para os desmandos do 
governo. 

O Ministério é sim muito importante e 
deveria estar do lado do movimento 
sindical nas lutas de resistência contra a 
celerada lei trabalhista dos patrões, que 
destrói os direitos da classe trabalhadora 
e precariza as relações de trabalho. 

Neste sentido, também não tem 
cabimento o Ministério ser conivente e 
colocar-se como um peão da enganosa e 
famigerada “deforma” governista da 
Previdência, repudiada pela maioria da 
população brasileira. O movimento 
sindical unicado, de resistência e de 
lutas, não concorda com esta postura do 
Ministério.

Vale destacar que desde sua criação, em 
1930, ocuparam o posto 59 ministros. 
Entre eles, nomes como João Goulart 

(Jango), André Franco Montoro, Almino 
Afonso, Antônio Rogério Magri, Almir 
Pazzianotto, Dorothea Werneck, Walter 
Barelli, Antônio Anastasia, Francisco 
Dornelles, Jaques Wagner, Luiz Marinho, 
Carlos Lupi e Manoel Dias, que, à frente 
do Ministério do Trabalho, foram 
competentes, cumpriram compromissos, 
dialogaram com o movimento sindical e 
mantiveram a pasta com a sua devida 
importância e respeitada por toda a 
sociedade brasileira.

Defendemos que os próximos ocupantes 
do Ministério, incluindo o que será 
escolhido pelo novo presidente da 
República (a ser eleito este ano), possam 
e consigam alavancar ações relevantes 
para o mundo do trabalho, com medidas 
progressistas para melhorar as relações 
entre  governo,  empresariado e 
trabalhadores e dar um novo alento ao 
setor produtivo nacional.

Queremos o Ministério do Trabalho e 
Emprego forte, scalizador, parceiro e 
protagonista na luta contra a recessão e 
pela  retomada do  crescimento 
econômico do País, com respeito aos 
direitos sociais, previdenciários e 
trabalhistas da classe trabalhadora, 
geração de empregos, distribuição de 
renda e inclusão social.

Por um Ministério do Trabalho forte e relevante!

Miguel Torres é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das 
Cruzes e da CNTM (Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos) e vice-

presidente da Força Sindical

No período das férias escolares, o 
Trailer Odontológico Sorriso Cidadão, 
está percorrendo as instituições da 
cidade e municípios da região. Na 
semana de 08 a 12 de janeiro, o Trailer 
realizou atendimento, no Lar Betel. 

Já dos dias 15 a 19 de janeiro, o Trailer 
esteve na cidade de São Pedro. A 
abertura do evento contou com a 
presença do secretário do Emprego e 
Relações do Trabalho do Estado de São 
Paulo, José Luiz Ribeiro.

O Trailer Odontológico Sorriso Cidadão, é 

uma iniciativa idealizada pelo Sindicato 

dos Trabalhadores Metalúrgicos de 

Piracicaba e Região e nasceu por meio 

do atual Secretário do Emprego e 

Relações do Trabalho do Estado de São 

Paulo, José Luiz Ribeiro, quando presidia 

a entidade. A Hyundai, fornecedoras do 

parque automotivo e prefeitura municipal 

de Piracicaba, também fazem parte do 

projeto.

Trailer Odontológico Sorriso Cidadão percorre 
instituições e cidades da região

Aposentados e pensionistas que ganham mais 
que o mínimo tem reajuste de 2,07%

FIQUE POR DENTRO

A partir do dia 1º de janeiro, os aposentados e os pensionistas que recebem mais de 
um salário mínimo, passam a ter o benefício reajustado em . Com o reajuste, o 2,07%
teto das aposentadorias e pensões da Previdência Social sobe de  para R$ 5.531,31
R$ 5.645,80. Quem recebe benefícios que equivalem ao salário mínimo, que passou 
de  para , o reajuste é de .R$ 937 R$ 954 1,81%

Cuidado com o Golpe do FGTS

O golpe começa com uma mensagem 
que informa que quem trabalhou entre 
1998 a 2016 com carteira assinada 
pode receber dois salários mínimos. 
Segundo a ESET, fabricante de softwares 
de segurança, o comunicado contém um 
link onde supostamente é possível 
vericar a lista completa de beneciados.

No entanto, ao clicar no link, ao invés 
de acessar uma lista de beneciados, a 
vítima é redirecionada para uma 
página, em que deve preencher seus 
dado s  c omo  nome ,  da t a  d e 
nascimento, estado e selecionar outras 
duas opções.

Já ao clicar no botão de download, a 
vítima é instruída a compartilhar a 
mensagem com cinco amigos no 
Whatsapp. De acordo com a ESET, 
para gerar  uma aparência  de 
veracidade da ação, os golpistas 
publicam falsos comentários de 

supostos usuários no Facebook.

Ao concluir os cinco compartilha-
mentos, a vítima é automaticamente 
redirecionada para diferentes URLs, 
chegando em uma página bastante 
duvidosa que promete vagas de 
emprego.

É fácil cair neste golpe, já que o governo 
liberou o saque das contas que caram 
inativas no FGTS até dezembro de 2015. 
O saque pôde ser realizado de março a 
julho e foi estendido para situações 
excepcionais: doentes e presos. 

A dica de segurança da ESET é não 
clicar nem abrir mensagens suspeitas, 
além de desconar sempre.

A Caixa Econômica Federal informou que 
não envia mensagens por e-mail ou 
WhatsApp sobre saques de benefícios 
sociais.

Fonte: O Dia
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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 associado do Sindicato, Anderson 
Sampaio do Nascimento,  foi  o 
aniversariante sorteado do mês de 
dezembro, ganhador de uma bicicleta. A 
entrega foi realizada (18/12), na Sede da 
entidade, pelo segundo vice-presidente, 
José Florêncio da Silva, Bahia. 

Associados Fiquem Atentos! Os sorteios 
são mensais e realizados somente aos 

sócios titulares aniversariantes do mês. 
Para concorrer as mensalidades 
deverão estar em dia.

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

Fique Sócio do Sindicato e 
concorra a muitos prêmios!

Sindicato entrega prêmio a sócio 
aniversariante do mês de dezembro

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.

 Anderson Sampaio do Nascimento 
 José Florêncio da Silva, Bahia 

 Segundo Vice-Presidente 

Congresso técnico de futebol é realizado no Clube dos Metalúrgicos 

No dia 10 de dezembro, foi realizado 
mais um Domingão de Tranca. O 
evento foi realizado no Clube recreativo 
da categoria. 

Os campeões do Domingão de Tranca 
foram Adelino Recchia e Ismael 
Baldessin. Os vice-campeões foram 

Luiz Carlos Trevisan e Maria Ivanilde 
DellaRiva Trevisan. Já os terceiros 
colocados foram Joel Ravelli e 
Waldemar Fernandes. 

Participem! Acompanhe a 
programação do Clube recreativo pelo 

site www.metalpiracicaba.com.br 

Domingão de Tranca  é realizado no Clube recreativo do Sindicato

Vencedores do Domingão 
de Tranca - 10/12/2017

Vice-Campeão
Luiz C. Trevisan e Maria I. D. Trevisan

Terceiro Lugar
Joel Ravelli e Waldemar Fernandes

A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e região realizou 
(14/01), às 9 horas, o Congresso Técnico de Futebol. A reunião aconteceu no Clube 
recreativo da categoria e reuniu representantes dos times participantes. 

INSCRIÇÕES ABERTAS
2018FUTEBOL

SOCIAL LIVRE
20/01/2018 à 04/03/2018

Retiradas e entregas das fichas, na secretaria do clube, de 
segunda a sexta-feira, das 09 às 21 horas. Sábados, domingos e 

feriados, das 09 às 17 horas.

SOCIAL MÁSTER
20/01/2018 à 04/03/2018

Poderão se inscrever atletas nascidos até  e31/12/1978
 goleiros nascidos até .31/12/1980

Reunião para sorteio dia  às  horas. 13/03/2018 19
Obs: É de fundamental importância a presença de todos os 

inscritos.

As partidas do campeonato de futebol 
(Campão) tiveram início nos dias 20 
(sábado) e 21 (domingo) de janeiro. Ao 
todo 15 equipes participam do 
campeonato. Campão (Sábado): Pira City, 
I.E. Deixa queima, Manchester Sonia, 
Vira Casaca B, União São José, Vira 
Casaca, Liverpool, E.C. Villa Real. 
Campão (Domingo): Juventus, Galáticos, 
Napoli, Pura Diversão, Cruz Vermelha, 
Ipiranga Bagaceira e Corinthians Z.L. 

Jogo entre amigos marca o encontro entre o Time de Associados do 
Sindicato contra a Equipe da Força Sindical 

Uma partida de futebol entre amigos. Foi neste clima de amizade, que um Time de 
Associados do Sindicato, jogou (20/01), uma partida, contra a Equipe da Força 
Sindical, liderada por Paulo Pereira da Silva, Paulinho da Força, presidente da 
Força Sindical e deputado federal. A disputa foi realizada no Clube recreativo do 
Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e região. Estiveram 
prestigiando o evento, o secretário do Emprego e Relações do Trabalho do Estado 
de São Paulo, José Luiz Ribeiro; o presidente do Sindicato dos Trabalhadores 
Metalúrgicos de Piracicaba e região, Wagner da Silveira, Juca; diretores do 
Sindicato; lideranças da região; dentre outros.

Campeão
Ismael Baldessin e Adelino Recchia

Campeonato Campão 2018

Após o período de férias, as aulas da 
Escolinha de Futebol já retornaram as 
atividades. As aulas são realizadas as 
quartas-feiras das 15 às 17 horas e das 
19 às 21 horas sábados das 9 às . Aos 
12 horas. 

Aulas da Escolinha de Futebol 
retornam no Clube recreativo 

TORNEIOS DE 
DOMINGO

Domingão de Bilhar

Data: 04/03/2018
Inscrições  até as 9h30 quando 

começam as partidas. 

Domingão de Truco

Data: 18/02/2018 
Inscrições  até as 9h30 quando 

começam as partidas. 

Domingão de Tranca

Data: 11/03/2018
Inscrições  até as 9h30 quando 

começam as partidas. 



Campeonatos06 CIDADANIA | Um jornal a serviço da família metalúrgica e do povo de Piracicaba e Região

Desde 1947 defendendo o trabalhador metalúrgicowww.metalpiracicaba.com.br

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

Campeões do Social Copão 2017 – Sábado

 Campeão - Liverpool  Vice-Campeão - 13 Bambas 

Campeões do Social Copão 2017 – Domingo

 Vice-Campeão - R27  Campeão - Juventus 

Campeões do Social Veterano 2017

 Campeão - União São José  Vice-Campeão - Vira Casaca 

CAMPEONATOS DE FUTEBOL 2017
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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.
 

CAMPEONATOS DE FUTEBOL 2017

Campeões do Social Sênior 2017

 Campeão - Paraná  Vice-Campeão - Minas Gerais 
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