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Festa do Trabalhador 2018: Vamos 
rearmar nossas bandeiras de lutas!

Em meio a este caos social, político e 
econômico, em que o Brasil vive, não 
podemos permitir que o retrocesso seja 
es tabe lec ido  em nosso  pa ís . 
Sindicatos, trabalhadores e toda a 
sociedade, tem que se unir na luta por 
direitos, contra a reforma Trabalhista e 
da Previdência Social e principalmente 
por empregos. Não podemos mais, 
aceitar uma taxa de desemprego com 

A Festa do Trabalhador do Sindicato, 
será um dia com muito lazer, prêmios, 
diversas atrações, mas também um 
momento para a reexão.  

Temos que continuar lutando, tanto 
pelos trabalhadores que estão dentro 
das fábricas, como para aqueles que 
estão fora dela.

Trabalhador! Venha participar com a 
gente deste grande dia.

quase 13 milhões de pessoas. 

É preciso rearmar nossas bandeiras 
de lutas, pois o 1º de maio, dia do 
Trabalhador, nasceu através de uma 
reivindicação, de grandes confrontos 
travados ao longo do século. Nenhum 
direito veio de graça. Muitos benefícios 
que os trabalhadores têm hoje, foram 
obtidos através de muita luta do 
movimento sindical. 

Os trabalhadores metalúrgicos de 
Piracicaba e região, por exemplo, são 
abrangidos por uma convenção 
coletiva que possui 82 cláusulas que 
benecia a todos. São direitos que 
foram garantidos em uma luta 
constante da diretoria do Sindicato. 

 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!!!

Obrigado amigos, avançamos muito!

Ao assumir a Secretaria do Emprego e 

Relações do Trabalho do Estado de São 

Paulo tive a felicidade de poder manter 

minhas raízes e meu compromisso 

com os trabalhadores e trabalhadoras 

e fazer, nestes mais de três anos, tudo 

que estava ao meu alcance para 

atender aos anseios do cargo e de uma 

política de emprego e renda voltada 

aos mais necessitados.

Não foi uma tarefa fácil. Em função 

da grave crise econômica que se 

estabeleceu no país desde 2014, o 

corte de verbas em todos os setores 

e o aumento brutal do desemprego, 

atingiu todos os Estados do país e, 

particularmente, gerou imensas 

diculdades no desenvolvimento de 

políticas voltadas a amenizar essa 

real idade e propor formas de 

geração e manutenção de postos de 

trabalho, além de fomentar o 

empreendedorismo. 

Minha experiência como presidente do 

Sindicato dos metalúrgicos de 

Piracicaba e o apoio de boa parte do 

movimento sindical no Estado foram 

fundamentais para o êxito frente aos 

desaos colocados como Secretário de 

Estado. A prática da negociação e da 

parceria com todos os setores sociais 

Aproveito para parabenizar o meu 

sucessor na Secretaria do Emprego e 

Relações do Trabalho. Conheço bem o 

Companheiro Cicero Martinha, sua vida 

sindical, suas experiências políticas e, 

principalmente, seu compromisso com 

as causas trabalhistas.

Por  m, agradeço a todos os 

companheiros e companheiras que 

estiveram conosco nesta jornada. Sei 

que sozinho nada disso seria possível e 

sei que poderei contar com todos nos 

próximos passos rumo a uma vaga de 

representação da classe trabalhadora 

no Congresso Nacional.

Durante estes anos foram milhares e 

milhares de formandos em cursos de 

qualicação e capacitação prossional 

através do PEQ (Programa Estadual de 

Qualicação); Milhares de novos 

pequenos empreendedores apoiados 

pelo Banco do Povo Paulista; centenas 

de novos PATs (Postos de Atendimento 

aos Trabalhadores) em diversos 

municípios do Estado e um sem m de 

serviços prestados por eles no dia a dia 

da vida dos trabalhadores.

comprometidos com os trabalhadores 

me deram a garantia de exercer 

minhas funções com tranquilidade e 

empenho.

Neste difícil momento pelo qual passa 

o país, os desaos não cessam. Temos 

a clareza da necessidade de nos 

fortalecermos cada vez mais na luta 

pelos direitos dos trabalhadores e, 

como sempre, me coloco na linha de 

frente com todos meus companheiros e 

companheiras para isso!

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

Os atendimentos dos advogados da 

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

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)

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

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

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 

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

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

DENUNCIE! Não sofra em silêncio

Diretoria scaliza ativamente 
as Eleições da CIPA na base 

Manoel de Castilho e Ademir Márcio dos Santos
Diretor

03/01
Data 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 

Horários de Atendimentos - Mais Informações: (19) 3417.8140

Departamento Jurídico - Sede Centro

Departamento Odontológico - Sede 
Centro

Nas quintas- feiras das 8 às 10h30.
Previdência Social - Sede Centro

Os Atendimentos dos Advogados 
Trabalhistas é de segunda a quarta-feira, 
das 17h30 às 19h30, com entrega das 

senhas às 16 horas. 

quintas-feiras das 8 às 10h30.

Realiza os atendimentos as quartas-
feiras, das 15 às 19h30 e às 

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.

Funciona de segunda a 
Secretaria do Clube Recreativo

sexta-feira das 9 às 21horas.
Sábados, domingos e feriados 

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.                 

das 9 às 17 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, Vice-Presidente 
 do Sindicato dos Trabalhadores 
 Metalúrgicos de Piracicaba e região 
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Desde 1947 defendendo o trabalhador metalúrgicowww.metalpiracicaba.com.br

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 

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

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

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 

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. 

www.metalpiracicaba.com.br 

Fiquem atentos as datas dos pagamentos

 Wagner da Silveira (Juca) 
 Secretário-Geral 

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. 

 www.metalpiracicaba.com.br ou 

Conra no site 
www.metalpiracicaba.com.br ou 

www.grupounidas.com.br todos os 
benefícios oferecidos 

faça-nos uma visita (Rua Prudente de 
Morais, 914, centro). 

muitos benefícios!
Fique Sócio e garanta 

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

Parceria entre Sindicato e Abil Grupo Unidas 
benecia os associados 

Garantia ao Empregado no período de 
Concessão da Aposentadoria

Garantia ao Empregado em Vias de 
Aposentadoria

Garantia ao Empregado afastado do 
serviço por doença

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

Abono por Aposentadoria

A Convenção Coletiva de Trabalho é um 
instrumento de fundamental importância 
na vida dos trabalhadores. Sem as 
cláusulas estabelecidas na Convenção 
Coletiva, como o trabalhador por 
exemplo iria exigir uma remuneração 
acima do salário mínimo legal?  Como 
iria ter férias, PLR, dentre outros. 

As negociações coletivas ampliam 
direitos garantidos por lei e avançam em 
novas conquistas para os trabalhadores. 

A Convenção Coletiva de Trabalho é um 
conjunto de cláusulas que são 
estabelecidas entre o Sindicato dos 
Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba 
e região 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). 

No período atípico em que vivemos, onde 
uma reforma Trabalhista foi aprovada, 
alterando mais de 100 artigos da CLT 
(Consolidação das Leis Trabalhistas), 
temos na Convenção Coletiva de 
Trabalho uma garantia que traz à 
segurança aos trabalhadores. 

Na campanha salarial de 2017, o 
Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos 
de  Piracicaba  e  região,  lutou 
veementemente pelo fortalecimento da 
Convenção Coletiva e garantiu até 2018 
a manutenção de todas as cláusulas. 

Conram algumas Cláusulas: 

Garantia de Emprego ao Empregado 
vítima de acidente no Trabalho

Comp l emen t a ção  do  Aux í l i o 
Previdenciário

Hora-Extra  em 60%
Férias

Complementação do 13º Salário
Garantias ao Empregado Estudante

Garantias Salariais na rescisão contratual

Vale-Compra no valor de R$ 300,00 
mensais

Aprendizes

Transporte e Alimentação

Seguro de Vida

Adicional Noturno de 35%

Piso Salarial

Cláusulas da Convenção Coletiva beneciam todos 
os trabalhadores metalúrgicos de Piracicaba e região 

Em homenagem a elas, o Sindicato 
divulga que nossa Convenção 
Coletiva de Trabalho possui um total 
de 82 cláusulas, sendo que 08 delas 
são  espec ícas  às  mu lhe res 
metalúrgicas, garant indo- lhes 
direitos não previstos na CLT.

Neste mês de março comemora-se o 
Dia Internacional da Mulher, em 
especial as mulheres metalúrgicas.

Cláusula 8ª - Licença casamento de 3 
dias úteis ou 5 dias corridos. Esta 
cláusula garante à mulher o direito dessa 
licença remunerada pela empresa no 
período de seu casamento.

Cláusula 9ª - Ausências justicadas 
para parto (não consumado) e 
internação de lho. Esta cláusula 
garante estes benefícios sem prejuízo 
do salário e DSR e sem incidência 
dessas faltas nas férias e 13º salário.

Cláusula 11ª - Necessidades 
higiênicas. As empresas que utilizam 
mão de obra feminina, são obrigadas 

Mulheres metalúrgicas de Piracicaba e região tem direitos garantidos na Convenção Coletiva

Nelson Meyer - Advogado e assessor jurídico do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba e Região. 

Estes produtos higiênicos deverão estar 
às disposições das funcionárias, nas 
enfermarias e caixas de primeiros 
socorros. 

a fornecer gratuitamente produtos 
higiênicos às funcionárias no trabalho. 

Além disso, as empresas também 
deverão proporcionar gratuitamente 
produtos adequados à higiene pessoal 
de acordo com as exigências das 
condições do trabalho realizado.

Cláusula 12ª - Convênio médico. A 
cláusula garante o benefício de 
participação no convênio médico, 
podendo a trabalhadora optar por sua 
inclusão ou não no convênio médico, 
inclusive nos casos de rescisão do 
contrato de trabalho ou de aposentadoria.

A cláusula benecia não só a 
trabalhadora, mas também o lho (a) 
tendo em vista que este período de 
licença maternidade proporcionará à 

Cláusula 20ª - Licença maternidade 
de até 60 dias.  

Cláusula 37ª - Licença remunerada 
de 120 dias para trabalhadora 
adotante. A trabalhadora metalúrgica 
que adotar criança terá garantido por 
nossa convenção coletiva de trabalho 
uma l icença remunerada, sem 
qualquer desconto salarial, de 120 
dias, devendo para isto comunicar a 
empresa no prazo de 30 dias.

Cláusula 41ª - Auxílio creche com 
reembolso. Se a empresa não possui 
creche própria, deverá reembolsar a 
mãe meta lúrg ica as despesas 
comprovadamente havidas com 
guarda vigilância e assistência ao lho 
legítimo ou lho adotado.

Esse valor do reembolso é limitado até 
o valor de 40% do salário normativo da 
categoria, por mês e por lho com 
idade até um ano.

mãe trabalhadora metalúrgica manter-
se próxima da criança recém-nascida.

Na falta de comprovante a empresa 
p a g a r á  à  m ã e  t r a b a l h a d o r a 

metalúrgica somente 20% do salário 
normativo, por mês e por lho com 
idade até um ano.

Cláusula 62ª - Garantia de salários 
nos horários de amamentação. 
Nossa convenção coletiva, na 
cláusula de número 62 garante às 
m u l h e r e s  t r a b a l h a d o r a s 
metalúrgicas, nos horários destinados 
à amamentação, o recebimento de 
salários sem prestação de serviços.  

A cláusula só não será aplicada 
quando houver prorrogação da 
licença maternidade nos termos da 
PEC 1/2018 que xa a licença de 180 
dias para mães e 20 dias para os pais, 
remunerados.

Trabalhadora metalúrgica! Leia a 
Convenção Coletiva do seu Sindicato 
Prossional, Informe-se. Conheça 
seus direitos e obrigações. Participe 
dos debates sindicais. Apresente 
reivindicações ao Sindicato para que 
sejam incluídas nas negociações e 
nos próximos acordos coletivos.

São 82 cláusulas que beneciam todos os trabalhadores metalúrgicos de 

Piraicaba e região, independente se empresa possui 01 ou 5 mil funcionários, 

todos são beneciados. 

Com a nova lei da reforma Trabalhista, a Convenção Coletiva de Trabalho se 

tornou um instrumento fundamental na defesa dos dirietos dos trabalhadores, 

trazendo garantia e segurança aos trabalhadores. 

“Sabemos da importância e da força que a Convenção Coletiva possui, por isto 

independente da situação política e economica do país, temos que lutar por sua 

manutenção e assegurar os direitos dos trabalhadores”, disse Wagner da 

Silveira, presidente do Sindicato. 

Na campanha salarial de 2017, o Sindicato lutou veementemente pelo 

fortalecimento da Convenção Coletiva e garantiu até 2018 a manutenção de 

todas as cláusulas. 

A Convenção Coletiva de Trabalho é um 
conjunto de cláusulas que são 
estabelecidas entre o Sindicato dos 
Trabalhadores  Metalúrgicos  de 
Piracicaba e região 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). 

A Convenção Coletiva de Trabalho é um 
instrumento de fundamental importância 
na vida dos trabalhadores. Sem as 
cláusulas estabelecidas na Convenção 
Coletiva, como o trabalhador por 
exemplo iria exigir uma remuneração 

No período atípico em que vivemos, onde 
uma reforma Trabalhista foi aprovada, 
alterando mais de 100 artigos da CLT 
(Consolidação das Leis Trabalhistas), 
temos na Convenção Coletiva de Trabalho 
uma garantia que traz à segurança aos 
trabalhadores. 

As negociações coletivas ampliam direitos 
garantidos por lei e avançam em novas 
conquistas para os trabalhadores. 

Na campanha salarial de 2017, o 
Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos 

acima do salário mínimo legal?  Como iria 
ter férias, PLR, dentre outros. 

 - Garantia de Emprego ao Empregado 

vítima de acidente no Trabalho.

de  Piracicaba  e  região,  lutou 
veementemente pelo fortalecimento da 
Convenção Coletiva e garantiu até 2018 a 
manutenção de todas as cláusulas. 

Conram algumas Cláusulas: 

 - Garantia Temporária de Emprego ao 

Empregado portador de Doença 

Prossional ou Ocupacional. 

 - Garantia ao Empregado afastado do 

 - Garantia ao Empregado em Vias de 

Aposentadoria.
 - Garantia ao Empregado no período de 

Concessão da Aposentadoria.

 - Férias.

 - Complementação do 13º Salário.

 - Adicional Noturno de 35%.

 - Complementação do Auxílio 

Previdenciário.

serviço por doença.

Transporte e Alimentação.

 - Garantias Salariais na rescisão 

contratual.

 - Piso Salarial.

 - Hora-Extra  em 60%.

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

mensais

 - Abono por Aposentadoria.
 - Aprendizes.

 - Seguro de Vida.

 - Garantias ao Empregado Estudante

- Seguro de Vida.

CONFIRAM ALGUMAS CLÁUSULAS: 

- Garantia Temporária de Emprego ao Empregado portador de Doença Prossional ou Ocupacional. 
- Garantia de Emprego ao Empregado vítima de acidente no Trabalho.

- Abono por Aposentadoria.

- Garantia ao Empregado em Vias de Aposentadoria.

- Aprendizes.

- Transporte e Alimentação.

- Complementação do 13º Salário.
- Garantias ao Empregado Estudante.

- Garantia ao Empregado afastado do serviço por doença.

- Garantias Salariais na rescisão contratual.
- Complementação do Auxílio Previdenciário.

- Adicional Noturno de 35%.

- Garantia ao Empregado no período de Concessão da Aposentadoria.

- Férias.
- Piso Salarial.

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

- Horas-Extras de 60%.

TRABALHADOR! Em caso de dúvidas, denúncias, 
informações trabalhistas, reclamações, irregularidades 

na empresa em que você trabalha.
(19) 99659.8062

PARA SÓCIOS DO SINDICATO

Os cupons devem ser retirados a partir do dia 02/04/2018 
na sede do Sindicato (Rua Prudente de Morais, 914) ou 

no Clube recreativo (Av. Dois Córregos, 3110)

Horários de Retirada

Clube: De segunda à sexta-feira das 9 às 20 horas

Sede: De segunda à quinta-feira das 9 às 20 horas 
Sexta-feira das 9 às 17 horas. Sábado das 9 às 12 horas

Sábados, Domingos e Feriados das 9 às 17 horas

Distribuição dos Cupons

- Todos os cupons sorteados antes do carro terão a oportunidade de voltar a urna para 
concorrer ao HB20 zero km. 

- Para ganhar o prêmio tem que estar presente no ato do sorteio. 

- Os cupons serão depositados na urna somente no dia da Festa. 

- Será entregue somente 1 cupom para cada sócio titular, mediante apresentação da 
carteirinha e documentação com foto. As mensalidades terão que estar em dia. 

PONTOS DE VENDAS PARA NÃO SÓCIOS DO SINDICATO

RADICAL VEST - SHOPPING
LOJAS RENATA MODAS
PMG UNIFORMES

RIO DAS PEDRAS

SECRETARIA DO CLUBE 
RADICAL VEST - CENTRO

CAPIVARI

PADARIA SANTO ANTÔNIO

SEDE CENTRO DO SINDICATO
PIRACICABA

ESPORTE TOTAL - CENTRO

SANTA BÁRBARA

RADICAL VEST - CENTRO

RADICAL VEST - SHOPPING PÁTIO

AMERICANA

LIMEIRA

RIO CLARO

DISCOLANDIA - CENTRO

RADICAL VEST - TIVOLLI SHOPPING

ÓTICA DINIZ

SALTO

RADICAL VEST - POLO SHOPPING

ARARAS
RADICAL VEST - SHOPPING

INDAIATUBA

LOJA URUCOM

NOVA ODESSA
BLACK ROSE

CAMPINAS
RADICAL VEST - DOM PEDRO

SUMARÉ

VENDAS ONLINE

TRÂNSITO LIVRE

Proibida a entrada com qualquer tipo de bebidas e guloseimas

LOCAL DO EVENTO
CLUBE RECREATIVO DO SINDICATO

Av. Dois Córregos 3.110, Dois Córregos
Mais Informações: (19) 3417.8140 

29 DE ABRIL (Domingo)
A PARTIR DAS 10 HORAS 



Arquivo Histórico04 CIDADANIA | Um jornal a serviço da família metalúrgica e do povo de Piracicaba e Região

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

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.

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

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.

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.

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.

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.

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 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). 

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

O tema desta edição, da coluna 
“Conheça a Convenção Metalúrgica de 
Piracicaba”, abordará a Cláusula 05 
referente a Promoções. 

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. 

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

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

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

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

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

FIQUE POR DENTRO

Fonte: O Dia

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.

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. 

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

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. 

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.

(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.

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

O Trailer Odontológico Sorriso Cidadão, é 

uma iniciativa idealizada pelo Sindicato 

dos Trabalhadores Metalúrgicos de 

Piracicaba e Região e nasceu por meio 

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.

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. 

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

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 

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.

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.

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.

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

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

Fonte: O Dia

PRÊMIOS PARA OS 
ANIVERSARIANTES

Participem das Promoções e 
concorra a um show de prêmios a 
cada mês!

SEGURO ACIDENTE

O Sindicato disponibiliza ao 
associado metalúrgico um Seguro 
A c i d e n t e ,  q u e  a m p a r a  o 
trabalhador e seus familiares. 

O 1º DE MAIO E O SINDICATO DOS 
METALÚRGICOS DE PIRACICABA

O 1º DE MAIO E O SINDICATO DOS 
METALÚRGICOS DE PIRACICABA

A história do 1º de Maio está 
vinculada a uma série de 
mobilizações dos trabalhadores 
ocorridas durante o século XIX nos 
EUA. Precisamente, no primeiro 
de maio de 1886 centenas de 
operários saíram às ruas da 
c idade  de  Chicago  para 
reivindicar, principalmente a 
jornada de oito horas diárias. Essa 
manifestação foi acompanhada 
por uma greve geral dos operários 
no país. Ao longo de cinco dias de 
mobilização os trabalhadores 
norte-americanos sofreram com a 
repressão policial, havendo mortes 
e dezenas de feridos. 

Este evento levou diversas 
organizações operárias ao redor do 

mundo a celebrarem a data como 
o dia das reivindicações laborais. 
No Brasil,  há registros da 
celebração do 1º de Maio entre os 
trabalhadores já no nal do século 
XIX. Em 1925 - por pressão da 
classe operária - a data foi 

transformada em feriado nacional 
pelo presidente Arthur Bernardes.  

Em Piracicaba, a data foi celebrada 
por trabalhadores de diferentes 
ofícios durante o século XX. O 
primeiro registro de celebração feita 

pelos metalúrgicos foi em 1945. 
Nesse ano, a Associação dos 
Trabalhadores Metalúrgicos da 
cidade solicitou a Delegacia de 
Polícia da região a permissão para 
realização de uma festa em praça 
pública junto aos operários 
metalúrgicos. Essa associação se 
transformou no Sindicato dos 
Metalúrgicos de Piracicaba em 
1947. Desde a sua fundação, o 
Sindicato celebra o 1º de Maio 
com festas populares e diversas 
atividades recreativas para a 
família operária, no entanto essa 
entidade nunca esqueceu do 
importante signicado desse dia, 
lutando  diariamente  por 
melhorias e direitos no mundo do 
trabalho.  


