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Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, Rio das Pedras, Saltinho, São Pedro, Charqueada, Águas de São Pedro, Torrinha, Anhembi e Santa Maria da Serra

Cidadania
Jornal

Visite nosso site pelo computador, tablet e celular: www.metalpiracicaba.com.br

NÃO ME JOGUE NO LIXO, ENTENDA SEUS DIREITOS TRABALHISTAS

NÃO JOGUE O JORNAL NO LIXO, ENTENDA SEUS DIREITOS TRABALHISTAS

APÓS MUITA LUTA DINHEIRO É LIBERADO PARA OS 
EX-TRABALHADORES DO GRUPO DEDINI

A diretoria do Sindicato, durante todo o processo sempre esteve acompanhando os ex-funcionários. “Foi uma liberação condicionada através da união e determinação dos 
ex-trabalhadores do Grupo Dedini, diretores do Sindicato e departamento jurídico da entidade”, disse João Carlos Ribeiro, Jipe, diretor do Sindicato. Página 3  

O juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Piracicaba, Dr. Marcos Douglas Veloso Balbino da Silva, determinou a expedição dos mandados de levantamento 
judicial, documentos necessários para que os trabalhadores pudessem comparecer às agências bancárias para o saque de seus respectivos créditos. 

Foram liberados os R$ 14 milhões de reais a favor dos ex-trabalhadores do grupo Dedini, com créditos habilitados no processo de recuperação judicial de 
algumas empresas do grupo empresarial.

Parabéns aos ex-trabalhadores do Grupo Dedini! Juntos somos mais fortes! 

MAIS
INFORMAÇÕES
(19) 3417.8140

A partir de agora os associados e familiares do Sindicato, 
contam com descontos nos melhores produtos e serviços, 

com as vantagens exclusivas dos nossos parceiros.

Conra todos os descontos no site
www.metalpiracicaba.com.br/benecios/
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www.metalpiracicaba.com.brVenha até o Sindicato e conheça toda estrutura que é oferecida a você!

Parcerias geram economia aos 
associados do Sindicato

Os descontos proporcionados pelas 
parcerias, fazem toda uma diferença no 
orçamento mensal, o que torna 
extremamente importante no atual 
momento em que o país vive, de 
aumento nos preços de itens que são 
essenciais em nosso dia a dia. 

Os associados e familiares do Sindicato, 
contam agora com descontos em mais 
de 150 estabelecimentos comerciais da 
cidade. 

Com uma variação de 10 a 50%, os 
descontos  são  oferecidos  em 
restaurantes, pizzarias, churrascarias, 

Estas parcerias são muito importantes, 
pois os descontos amenizam os impactos 
do custo de vida, nos orçamentos dos 
sócios do Sindicato. 

O nosso objetivo é poder contribuir com 
os associados e familiares, tanto no lado 
social, como nanceiro. 

bares, cafés, disk bebidas, colégios, 
farmácias, escolas de educação infantil, 
clínicas veterinárias, idiomas, academias, 
dentre outros. 

A diretoria do Sindicato também realiza 
um trabalho intenso e diário em prol da 
categoria, sempre em busca dos 
melhores salários e condições dignas 
para o exercício da cidadania. 

Trabalhador! Venha até o Sindicato e 
conheça toda estrutura que é oferecida 
a você. Além de todas estas parcerias, 
temos um Clube recreativo repleto de 
atividades, departamento odontológico, 
departamento jurídico, colônias de 
férias, academia, piscinas, seguro 
acidente, prêmios para os aniver-
sariantes, dentre outros. 

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

DENUNCIE!!!

A Política e os Trabalhadores

Mesmo diante de um difícil quadro 
pelo qual temos passado, cabe 
t a m b é m  a o s  t r a b a l h a d o r e s 
organizados com seus sindicatos 
buscar alternativas que atendam 

Esse  número  é  t ão  ou  ma i s 
preocupante do que o surgimento de 
um “Salvador da Pátria” que poderá 
nos afundar a inda mais com 
propostas radicais, fora de um 
contexto político econômico amplo ou 
que atenda apenas a ideia de “quanto 
pior, melhor!”. E essa é nossa 
realidade, por enquanto.

Não é difícil entender as pesquisas 
eleitorais de Outubro próximo. A 
i n d en i ç ã o  d o s  c and i d a t o s , 
principalmente a Presidência da 
República, somada ao enorme 
desgaste da classe política em nosso 
pa ís ,  a to lada em escândalos 
nanceiros com o dinheiro público e a 
má gestão, apontam um número 
assustador de 43% da população 
votante completamente desa-
creditada de tudo e de todos.

Devemos buscar, portanto, colocar 
em nossas pautas de luta pela classe 
t r aba l hado r a ,  o  p e rmanen t e 
esclarecimento à população de que é 
fundamental elegermos candidatos 
que possuam vínculo com nossos 
anseios. Não podemos aceitar e nem 
nos deixarmos levar por um discurso 
atrasado de que “são todos iguais”.  
Denitivamente, não são!

nossas necessidades enquanto classe 
social.  Buscar apoiar candidatos que, 
de fato, estejam compromissados 
com nossos interesses é nossa 
obrigação em um momento tão 
delicado para o país como este.

Não podemos esquecer jamais que a 
luta sindical está diretamente 
relacionada com o que se decide nas 
urnas. Se tivermos na Presidência e 
no Congresso Nacional pessoas que 
possuam identidade com nossas 
reivindicações, teremos êxito. Do 
contrário, corremos o sério risco da 
situação da classe trabalhadora piorar 
ainda mais.

Em caso de emergência odontológica 
(19) 3417-8140

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

Sede Centro - Piracicaba

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.

(Av. Dois Córregos, 3110)
As atividades do Clube recreativo 
funcionam normalmente até o dia 23 
de dezembro. 

Clube recreativo

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 

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
DiretorData

03/01 ArcelorMittal
Empresa

Previdência Social - Sede Centro

 ou ligue no telefone 3417-8140.

Departamento Jurídico - Sede Centro
Os Atendimentos dos Advogados 

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

senhas às 16 horas. 
Nas quintas-feiras, das 8 às 10h30.

Realiza os atendimentos 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,

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.

das 9 às 17 horas

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.                 

sexta-feira, das 9 às 21horas.

Secretaria do Clube Recreativo

Sábados, domingos e feriados, 

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.

Academia do Clube Recreativo

Clube Recreativo

Funciona de segunda a 

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

 José Luiz Ribeiro, Vice-Presidente 
 do Sindicato dos Trabalhadores 
 Metalúrgicos de Piracicaba e região 
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O anonimato do denunciante é garantido e o sigilo da denúncia também

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

na empresa em que você trabalha.
(19) 99659.8062

SE O PATRÃO QUISER APLICAR A LEI DA REFORMA
TRABALHISTA DE FORMA ABUSIVA E DISTORCIVA, .DENUNCIE

não sofra
em silêncio

DEN
UNC

IE!

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

(19) 99659.8062

www.metalpiracicaba.com.br

(19) 3417.8140

Horários de Atendimentos - Mais Informações: (19) 3417.8140

Campanha Natal da Solidariedade 
realizada pelo Sindicato no ano de 1993

 Wagner da Silveira, Juca 
 Presidente do  Sindicato dos 
 Trabalhadores  Metalúrgicos de 
 Piracicaba e Região 

Arquivo Histórico

 Eliseu Silva Costa 
 Presidente da Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo 

SE O PATRÃO QUISER APLICAR A LEI DA REFORMA
TRABALHISTA DE FORMA ABUSIVA E DISTORCIVA, .DENUNCIE

não sofra
em silêncio

DEN
UN
CIE
!

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

(19) 99659.8062

www.metalpiracicaba.com.br

(19) 3417.8140

SindFlash

Local: Clube Recreativo do Sindicato
DIA 13/07

Informações: (19) 3417.8140

Baile Forró

metalpiracicaba.com.br

DIA 28/07

Banda
Chapadão

Local: Clube Recreativo do Sindicato

Banda Chapéu 
da Máfia e 

DJ Fredd Elias
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Desde 1947 defendendo o trabalhador metalúrgicowww.metalpiracicaba.com.br

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

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.

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

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.

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 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. 

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

a fornecer gratuitamente produtos 
higiênicos às funcionárias no trabalho. 

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

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.  

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

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.

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 

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.

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.

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.

Na campanha salarial de 2017, o Sindicato lutou veementemente pelo 

fortalecimento da Convenção Coletiva e garantiu até 2018 a manutenção de 

todas as cláusulas. 

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. 

CONFIRAM ALGUMAS CLÁUSULAS: 

- Garantia ao Empregado no período de Concessão da Aposentadoria.

- Garantias ao Empregado Estudante.

- Seguro de Vida.

- 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 afastado do serviço por doença.
- Abono por Aposentadoria.
- Aprendizes.
- Complementação do 13º Salário.

- Transporte e Alimentação.
- Complementação do Auxílio Previdenciário.
- Garantias Salariais na rescisão contratual.

- Piso Salarial.
- Férias.
- Horas-Extras de 60%.
- Adicional Noturno de 35%.
- Vale-Compra no valor de R$ 300,00 mensais.

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

na empresa em que você trabalha.
(19) 99659.8062

Ex-trabalhadores da Dedini começam a receber os R$ 14 milhões 

A união e  a  mobil ização dos 
trabalhadores, comissão e Sindicato 
dos Metalúrgicos de Piracicaba 
garantiram o aumento da PLR NA CNH 
Industrial. 

No dia 25 de abril, o Sindicato realizou 
uma assembleia, e os trabalhadores 
em votação rejeitaram a proposta 
apresentada pela empresa. Foi 
decretado estado de greve. Toda a 
mobilização foi apoiada pelo Conespi 
(Conselho das Entidades Sindicais de 
P i r a c i c a b a ) ,  Fe d e r a ç ã o  d o s 

Para Wagner da Silveira, Juca, 
presidente do Sindicato, “parabe-
nizamos os trabalhadores e a comissão 
pela organização, que junto com o 
Sindicato conquistaram a PLR”, 
destacou. 

Metalúrgicos do Estado de São Paulo e 
também por dirigentes sindicais de 
várias cidades. 

  

Após várias reuniões, as negociações 
avançaram, e o novo valor foi aprovado 
pelos trabalhadores. 

Com mobilização do Sindicato e Trabalhadores, 
! PLR na CNH Industrial é garantido

O presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Metalúrgicos de 
Piracicaba e região, Wagner da 
Silveira, Juca, o vice-presidente do 
Sindicato, José Luiz Ribeiro, e os 
diretores Gilberto Luiz Christofoletti, 
Denis Mota Alves e Evaldo Ferezini, 
estiveram (10/05), participando das 
eleições sindicais na cidade de Santa 
Bárbara do Oeste. 

A chapa 1 (única a concorrer) foi eleita 
com 96% dos votos. Cláudio Roberto 
Pereira, foi reeleito presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos de Santa 
Bárbara D'Oeste/SP. Miguel Torres, 
presidente da CNTM e do Sindicato 
dos Metalúrgicos de São Paulo, e 
Eliseu Silva, presidente da Federação 
dos Metalúrgicos do Estado de SP, 
também estiveram presentes.  

Diretoria do Sindicato participa das 
eleições em Santa Bárbara do Oeste 

Os trabalhadores podem comparecer 
diretamente ao cartório da 2ª Vara Cível 
da Comarca de Piracicaba, localizada no 
Fórum de Piracicaba (rua Bernardino de 
Campos, 55, bairro alto) apresentando 
seus documentos pessoais, e receber os 
mandados de levantamento. Os 
trabalhadores que estiverem com ações 
movidas pelos advogados do Sindicato 
dos Trabalhadores Metalúrgicos de 
Piracicaba e Região, também podem 
comparecer à sede sindical (rua 

O juiz de direito da 2ª Vara Cível da 
Comarca de Piracicaba, Dr. Marcos 
Douglas Veloso Balbino da Silva, 
determinou a expedição dos mandados 
de levantamento judicial, documentos 
necessários para que os trabalhadores 
pudessem comparecer às agências 
bancárias para o saque de seus 
respectivos créditos. 

Foram liberados os R$ 14 milhões de 
reais a favor dos ex-trabalhadores do 
grupo Dedini, com créditos habilitados 
no processo de recuperação judicial de 
a l gumas  empresas  do  g rupo 
empresarial.

Prudente de Morais, 914, Centro), das 8 
às 17 horas, para a obtenção dos 
mandados de levantamento e outras 
orientações necessárias.

Com a liberação, restarão pouco mais de 

100 credores trabalhistas com saldo a 

receber através do processo de 

recuperação judicial, estando pendente 

decisão judicial acerca de um pedido de 

venda de um imóvel pertencente a uma 

das empresas em recuperação, cujo valor 

se destinará totalmente à quitação integral 

deste rol de credores remanescente.

Luis Fernando Severino, advogado do 
Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos 
de Piracicaba e Região, ressalta que, ao 
menos para aqueles que estiverem com 
as ações movidas pelo departamento 
jurídico do Sindicato, o trabalho 
continuará perante a Justiça do Trabalho, 
na busca de valores que não foram 
incluídos nos autos da ação de 
recuperação judicial, como multas da 
convenção coletiva, multas da CLT, 
diferenças fundiárias e outros pedidos 
inerentes a cada trabalhador. Mesmo 
assim, aponta como histórico o resultado 
obtido nos autos da ação de recuperação 

Manifesto

A diretoria do Sindicato, durante todo o 
processo sempre esteve acompanhando 
os ex-funcionários. “Foi uma liberação 
condicionada através da união e 
determinação dos ex-trabalhadores do 
Grupo Dedini, diretores do Sindicato e 
departamento jurídico da entidade”, 
disse João Carlos Ribeiro, Jipe, diretor do 
Sindicato. 

judicial, com o pagamento de quase R$ 
50 milhões de reais a favor da classe de 
credores trabalhistas, sendo que, dos 
aproximadamente 1900 credores 
incluídos até a data da aprovação do 
plano recuperacional, pouco mais de 
100 ainda têm valores a receber, mas 
também receberam parcialmente suas 
respectivas quotas através das liberações 
judiciais ocorridas até o momento. 

No início do mês de junho, os ex-
trabalhadores da Dedini, compareceram 
em frente ao Fórum e realizaram um 
manifesto, a favor da liberação do valor 
devido a cada credor. Para tanto, havia 
cartazes, faixas, alguns com narizes de 
palhaço, tudo no intuito de cobrar o ato 
liberatório urgentemente.

A Convenção Coletiva de 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 

16, referente ao Plantão Ambulatorial. 

a) As empresas com 100 ou mais 

empregados, no período noturno, 

deverão manter plantão ambulatorial 

também neste período.

b) As empresas com menos de 100 

empregados, no período noturno, 

deverão manter um veículo para 

a t e n d i m e n t o  d e  e v e n t u a i s 

emergências. 

Conheça a Convenção Coletiva Metalúrgica de 
Piracicaba: Plantão Ambulatorial

TRABALHADORES FIQUEM ATENTOS:
Se a empresa em que você trabalha não 
paga PLR, denuncie ao nosso Sindicato:

(19) 99659.8062
www.metalpiracicaba.com.br

(19) 3417.8140

José Luiz Ribeiro recebe Medalha de Mérito Legislativo
O vice-presidente licenciado do 

S ind i ca to  dos  Traba lhado res 

Metalúrgicos de Piracicaba e região e 

ex-secretário estadual do Trabalho e 

Renda, José Luiz Ribeiro, recebeu 

(15/06), a Medalha de Mérito 

Legislativo, a mais alta condecoração 

ou t o r g ada  p e l a  Câma r a  do s 

Vereadores. O empresário Sócio 

fundador da Requiph Indústria e 

C o m é r c i o  d e  E q u i p a m e n t o s 

Hidráulicos, Antonio Sérgio Guarnieri, 

também foi condecorado.  

A proposta de conceder a honraria a 

José Luiz Ribeiro, foi de autoria do 

vereador Lair Braga. Já para Antonio 

Sérgio Guarnieri, a autoria foi do 

vereador Ary de Camargo Pedroso 

Júnior. 

José Luiz Ribeiro, disse receber com 
muita alegria esta homenagem. “A 
medalha é o reconhecimento do 
t r a b a l h o  e  e l a  t r a z  m a i s 
responsabilidade para continuidade 
da defesa de Piracicaba. Esta cidade é 

a minha vida”, destacou.

Segundo Wagner da Silveira, Juca, 
presidente do Sindicato, “é uma 
homenagem mais do que merecida, 
pois o José Luiz Ribeiro tem uma 
história de luta e conquista. Sempre 
fez e continuará fazendo um trabalho 
em prol dos cidadãos”, disse. 

Para o vereador Lair Braga, o José Luiz 
Ribeiro, fez história no mundo 
metalúrgico de Piracicaba, devido a 
sua atuação no Sindicato. É um 
exemplo de luta e garra. Representa 
um segmento da geração de emprego. 

SÃO ROQUEJAÚ DIRETORIA DO SINDICATO PARTICIPA DAS ELEIÇÕES SINDICAIS EM JAÚ E SÃO ROQUE

Texto: Dr. Luis Fernando Severino, advogado do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região
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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%

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.

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 
supostos usuários no Facebook.

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

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. 

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). 

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. 

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

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

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

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.

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

supostos usuários no Facebook.

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.

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.

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. 

A Segunda Guerra Mundial (1939-
1945) teve inúmeras consequências 
para o Brasil. Esse evento gerou sérias 
diculdades ao comércio marítimo 
brasileiro e estimulou o desenvolvimento 
econômico em estados que antes da 
guerra importavam parte dos produtos 
que consumiam. Foi esse o caso do 
estado de São Paulo que em meio ao 
conito bélico se tornou o maior 
produtor de açúcar do país. O intenso 
processo de industrialização e 
urbanização ocorrido no estado paulista 
entre 1930 e 1940, também propiciou 
um mercado consumidor cada vez mais 
amplo para a produção do açúcar e 
estimulou essa atividade, sobretudo nas 
cidades do interior.  

Em meio a esse contexto histórico, 
muitos piracicabanos deixaram de 

Piracicaba que já era uma importante 
produtora de açúcar participou 
ativamente desse processo e conseguiu 
nessa época modernizar o seu parque 
açucareiro. O bom desempenho da 
cultura canavieira colaborou para a 
instalação de novas e para a ampliação 
das antigas indústrias mecânicas e 
metalúrgicas na cidade, isso porque 
grande parte desse setor produzia 
equipamentos para os engenhos e para 
as usinas da região. 

trabalhar nas plantações de cana, nos 
pequenos roçados ou nas atividades 
autônomas e se tornaram operários nas 
novas indústrias metalúrgicas do 
município. A difícil realidade fabril, 
assim como a carestia de vida nessa 
época, levou um grupo de operários a se 
reunir e a criar a Associação dos 
Trabalhadores Metalúrgicos de 
Piracicaba. Essa organização, fundada 
em 1945, iniciou seus trabalhos 
oferecendo auxílio a um signicativo e 
crescente número de trabalhadores. 

Em 1946, a direção da associação 

70 anos de História do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba: A FUNDAÇÃO

O Sindicato, durante os seus primeiros 
vinte anos, precisou lidar com as 

solicitou ao Ministério do Trabalho a 

carta de registro que transformava a 

entidade em Sindicato. A intenção era 

que essa mudança permitisse aos 

trabalhadores da categoria gozar de 

uma série de benefícios oferecidos pela 

Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), instituída em 1943. Em 1947 a 

solicitação foi aceita e com isso foi 

fundado o Sindicato dos Metalúrgicos 

de Piracicaba e Região. 

questões decorrentes do intenso 
p r o c e s s o  d e  u r b a n i z a ç ã o  e 
industrialização de Piracicaba - como 
as precárias condições de trabalho dos 
metalúrgicos no interior das empresas 
e a difícil condição de vida nos bairros 
ope rá r i os  que  se  expand iam 
rapidamente pela cidade - ao mesmo 
tempo em que rmava sua estrutura. 

Ao longo dos anos 1940 e 1950 os 
sindicalistas metalúrgicos conseguiram 
contratar os primeiros dentistas, 
médicos e advogados para atender os 
trabalhadores e também iniciar a 
construção do prédio no qual até hoje 
funciona a sede do sindicato - prédio 
erguido com a ajuda voluntária dos 
sócios e diretores. Além desses 
a v a n ç o s ,  o s  m e t a l ú r g i c o s 
piracicabanos decretaram em 1964 
s u a  p r ime i r a  g r e v e  s e t o r i a l 
conquistando com ela o reajuste do 
salário da categoria. 

As rápidas transformações do Pós-
Guerra foram realizadas a custa da 
exploração dos trabalhadores, que em 
Piracicaba agiram coletivamente e 
fundaram uma entidade com o objetivo 
de lutar por dignidade dentro e foras 
das fábricas. Essa luta, apesar das 
conquistas, nunca terminou e fez parte 
dos setenta anos que se seguiram.

Se o patrão quiser aplicar a lei da reforma 
Trabalhista de forma abusiva e distorciva, denuncie. 

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

Em comemoração ao Dia Nacional do 
Metalúrgico, a Câmara Municipal dos 
Vereadores, realizou (27/04), às 
19h30, uma reunião solene, no Clube 
r e c r ea t i v o  do  S i nd i ca t o  do s 
Trabalhadores Metalúrgicos de 
P i r a c i c a b a  e  r e g i ã o .  O n z e 
trabalhadores que se destacaram na 
prossão e na sociedade em que 
vivem, foram homenageados. 

O evento contou com a presença do 
presidente do Sindicato, Wagner da 
Silveira, Juca; do vice-presidente do 
Sindicato, José Luiz Ribeiro; do 
secretário municipal do Trabalho, 
Evandro Evangelista; dos vereadores 
Lair Braga, Dirceu Alves da Silva, 
Osvaldo Schiavolin, Gilmar Rotta e 
Marcos Abdala; o diretor-executivo do 
Simespi, Euclides Libardi; o tenente 
Paulo Ricardo Rossetti, do Corpo de 
Bombeiros; o delegado do Serviço 
Militar em Piracicaba, Julio Moacir da 
Silva Fagundes; diretores do Sindicato; 
empresários; familiares. 

O vice-presidente do Sindicato, José 
Luiz Ribeiro, parabenizou a todos e 

ressaltou a importância da categoria. 
“Eu tenho orgulho de ser metalúrgico. É 
uma categoria que está presente em 
todo ponto do país, e inserida na 
economia mundial.  Os metalúrgicos 
vão dar a volta por cima e continuar 
sendo a vanguarda na luta pelos 
trabalhadores”, destacou. 

A solenidade em homenagem ao 

Metalúrgicos recebem  no Clube recreativo do Sindicatohomenagem da Câmara dos Vereadores

Segundo Wagner da Silveira, Juca, 
presidente do Sindicato, “é uma 
categoria que faz o Brasil crescer. Não 

metalúrgico é realizada anualmente desde 
2005, após aprovação do Legislativo a 
uma propositura de José Luiz Ribeiro, 
quando era vereador e presidente do 
Sindicato. Atualmente a reunião é 
promovida pelo vereador Lair Braga.

vamos parar de lutar, vamos continuar 
lutando. Tem que haver emprego e 
renda para o Brasil voltar a crescer”, 
disse. 

Os metalúrgicos homenageados foram: 
F a b i a n o  J o s é  G o n ç a l v e s 
(Arcelormittal); João de Lima (EB. 
Indústria e Comércio de Bombas e 
Fundidos); César Aparecido de Souza 
(SPGPrints); Márcio Rosa da Silva 
(Caterpillar); Wilson José de Oliveira 
(Fundiart); José Ademilson Ferreira 
(NG Metalúrgica); Ricardo Marcelo 
Fornazzaro (Dedini); Milton Antonio 
Bergamin (Delphi); Marcos Antonio de 
Oliveira (General Chains); Pedro 
Donizete Rodrigues do Prado (Myoung 
Shin).  Emanuele Maria Ribeiro 
(Hyundai), foi a destaque social do ano.  

O vereador Lair Braga dedicou sua fala 
às mulheres ("Vocês são, acima de 
tudo, grandes heroínas") e destacou a 
força do Sindicato dos Metalúrgicos em 
Piracicaba. "Se existe essa sede hoje, 
muito suor foi derramado nos fornos, 
no chão da fábrica, para que ela fosse 
erguida", armou. 

Sindicato realiza exposição fotográca

A exposição poderá ser vista de terça a domingo, das 9 às 18 horas, 

O Sindicato realiza a partir do dia 07 de julho, no Clube recreativo da categoria, uma 

exposição fotográfica, sobre os 70 anos da entidade. 

Participem! Venham conhecer a história do Sindicato

no Clube do Sindicato (Av. Dois Córregos, 3110). 
 Informações: (19) 3424-1433 ou www.metalpiracicaba.com.br 
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5% sobre o salário nominal do 
empregado, vigente em dezembro de 
2017 dia , a ser concedido até o 
20/12/2017.

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: 

Vale Alimentação Especial de 
Natal 15% 

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 

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. 

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

www.metalpiracicaba.com.br 

Fiquem atentos as datas dos pagamentos

 Wagner da Silveira (Juca) 
 Secretário-Geral 

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. 

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. 

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

Apresente a carteirinha do Sindicato e 
ganhe descontos! (Válido para sócios 
metalúrgicos e não metalúrgicos). 

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

Morais, 914, centro). 

Para ter direito aos descontos as 
mensalidades do Sindicato deverão 
estar em dia. 

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 

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

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

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.

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. 

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

Cláusula 20ª - Licença maternidade 
de até 60 dias.  

a fornecer gratuitamente produtos 
higiênicos às funcionárias no trabalho. 

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

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 

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

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.

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 

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.

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

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.

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.  

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.

Na campanha salarial de 2017, o Sindicato lutou veementemente pelo 

fortalecimento da Convenção Coletiva e garantiu até 2018 a manutenção de 

todas as cláusulas. 

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. 

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 

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). 

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

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 

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

 - Garantia ao Empregado em Vias de 

Aposentadoria.
 - Garantia ao Empregado no período de 

Concessão da Aposentadoria.

 - Garantia Temporária de Emprego ao 

Empregado portador de Doença 

Prossional ou Ocupacional. 

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

 - Garantia de Emprego ao Empregado 

vítima de acidente no Trabalho.

Conram algumas Cláusulas: 

 - Garantia ao Empregado afastado do 

 - Complementação do 13º Salário.

Transporte e Alimentação.
 - Complementação do Auxílio 

Previdenciário.

 - Piso Salarial.

 - Hora-Extra  em 60%.
 - Adicional Noturno de 35%.

serviço por doença.
 - Abono por Aposentadoria.
 - Aprendizes.

 - Garantias ao Empregado Estudante

 - Garantias Salariais na rescisão 

contratual.
 - Seguro de Vida.

 - Férias.

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

mensais

- Transporte e Alimentação.

- Férias.

- Complementação do 13º Salário.
- Aprendizes.

- Garantia ao Empregado afastado do serviço por doença.

- Garantias Salariais na rescisão contratual.

- Adicional Noturno de 35%.

- Seguro de Vida.

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

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

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

CONFIRAM ALGUMAS CLÁUSULAS: 

- Abono por Aposentadoria.

- Garantias ao Empregado Estudante.

- Garantia ao Empregado no período de Concessão da Aposentadoria.

- Piso Salarial.

- Complementação do Auxílio Previdenciário.

- Horas-Extras de 60%.

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

na empresa em que você trabalha.
(19) 99659.8062

AÇÕES DO SINDICATO 
NAS EMPRESAS DE PIRACICABA E REGIÃO

Diretoria do Sindicato realiza assembleia nas empresas Prolink / Dali, para 
votação de compensação de troca de feriado e informações sobre a alteração da 
razão social da empresa. 

Sindicato se reuniu com os trabalhadores da empresa Super Ligas, e levou em votação 
a compensação de troca de feriado, implantação do convênio médico, jornada de 
trabalho (6x2) e a compensação de troca, para os dias dos jogos da Copa do Mundo. 

Em assembleia realizada pela diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos, os 
trabalhadores da empresa NG Metalúrgica, aprovaram o acordo da PLR deste 
ano, proposto pela empresa e a redução da jornada de trabalho. 

A diretoria do Sindicato, segue negociando o pagamento da PLR com as 
empresas. Só em 2017, o Sindicato negociou cerca de R$ 42,5 milhões em 
PLR para os trabalhadores, por isto é muito importante car atento aos 
pagamentos. Conram algumas empresas que ainda não negociaram o acordo: 
22222222

PLR NAS EMPRESAS 
Em 2017, Sindicato negociou cerca de R$ 42,5 milhões em PLR

TRABALHISTA DE FORMA ABUSIVA E DISTORCIVA, .DENUNCIE
SE O PATRÃO QUISER APLICAR A LEI DA REFORMA

não sofra
em silêncio

DEN
UNC

IE!

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

(19) 99659.8062

www.metalpiracicaba.com.br

(19) 3417.8140

PROLINK / DALI 

NG METALÚRGICA (VILA E CAPIM FINO)

Os trabalhadores da empresa Telhaço Indústria, debateram em assembleia, o 
acordo da PLR 2018 e o fornecimento da refeição.  

TELHAÇO INDÚSTRIA

Os diretores do Sindicato se reuniram com os trabalhadores das 
empresas Femaq, Marconi, Catálise e Kuttner, para colocar em 
votação, a compensação de troca, para os dias dos jogos da Copa do 
Mundo. 

SUPER LIGAS 

MARCONI

CATÁLISE

KUTTNER

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

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

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 

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. 

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. 

Conheça a Convenção Coletiva 
Metalúrgica de Piracicaba: Promoções

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

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. 

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

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. 

(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

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

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.

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.

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.

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.

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. 

ELRING KLINGER 
Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos (NR12)

(19) 99659.8062

DENÚNCIA 
VIA WHATSAPP 

O Sindicato recebeu uma denúncia via 
Whatsapp, de que havia uma empresa 
controlando a ida dos trabalhadores ao banheiro. 
Os funcionários eram também obrigados a usar 
um boné, que identicava a ida ao banheiro. A 
diretoria do Sindicato, realizou uma assembleia 
na empresa, houve mobilização, e a situação foi 
resolvida. Os trabalhadores não passaram mais, 
por este tipo de humilhação.

...para ir 

ao banheiro... ...para

trabalhar...

???

TRABALHADOR! Em caso de dúvidas, 

denúncias, informações trabalhistas, 
reclamações, irregularidades na empresa 

em que você trabalha.

DENÚNCIA DE 
ASSÉDIO SEXUAL 

ASSÉDIO SEXUAL 
É CRIME!EM CASO

DE ABUSO
NÃO SE
CALE

DENÚNCIA 
VIA WHATSAPP 

Uma funcionária de uma grande empresa, fez uma 

denúncia ao Sindicato, sobre o assédio sexual que 

vinha sofrendo. O Sindicato entrou em contato com a 

empresa. Iniciou-se uma investigação, e o assédio foi 

comprovado. O acusado acabou sendo demitido.

Não seja cúmplice. 
Denuncie pelo 

WhatsApp do Sindicato

(19) 99659.8062

Os atendimentos do Departamento Odontológico 
são realizados nos seguintes horários: 

Segunda-Feira: Das 8 às 12 horas e das 15 às 19 horas (associados metalúrgicos). Emergência: Das 
8 às 10h30 e das 15 às 17h20. 

Terça-Feira: Das 15 às 19 horas (associados metalúrgicos). Emergência: Das 15 às 17h20. 

Quinta-feira: Das 13 às 14h35 (associados Metalúrgicos) e das 15 às 19 horas (associados da 
alimentação). Emergência das 15 às 17h20. 

 Sexta-feira: Das 14 às 18 horas (associados metalúrgicos). Emergência: Das 14 às 16h20. 

 
Quarta-feira: Das 13 às 14h35 (associados Metalúrgicos) e das 15 às 19 horas (associados da 

alimentação). Emergência das 15 às 17h20. 

Mais Informações pelo telefone (19) 3493-2921

O Departamento Odontológico 
ca no mesmo prédio da Subsede 
do Sindicato dos Trabalhadores 
das Indústrias de Alimentação, 
após parceria formada pelos 
metalúrgicos com a entidade.

A Subsede do Sindicato dos 
Trabalhadores Metalúrgicos em 
Rio das Pedras, está localizada na 
Travessa Pratés, 400, Jardim 
Dona Antonieta.

Diretoria scaliza ativamente as Eleições da CIPA na base 

Ananda
Empresa

Tecparts
Botam & Botam

Guiton

Ana Maria Stocco Botam

Hyundai 
Mefsa
Paques
Hyundai Steel
Fundição São Francisco
Rebarbação São Francisco

Rosato Metalúrgica

Hidrautec

23/04 

03/05

11/04

Data
06/04

12/04

11/04

02/05

02/05

03/05

11/04

11/04

13/04

02/05

Gilberto L. Christofoletti, Denis Mota Alves e Rodrigo do Amaral

Antonio Edison Alcarde e Luis Augusto Sotopietro

Eduardo Gozzer

Diretor
Gilberto Luiz Christofoletti, Evaldo Ferezini e Gilson Silva

Antonio Edison Alcarde e Luis Augusto Sotopietro

Antonio Edison Alcarde e Luis Augusto Sotopietro
Antonio Edison Alcarde e Luis Augusto Sotopietro

Vários diretores participaram das eleições
Evaldo Ferezini
Ronaldo Ramalho

Evaldo Ferezini
Eduardo Gozzer

Evaldo Ferezini

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.

www.metalpiracicaba.com.br/

envie-seu-curriculo/

ENVIE SEU CURRÍCULO 
para o Sindicato dos Trabalhadores 
Metalúrgicos de Piracicaba e Região

AÇÕES DO SINDICATO 
NAS EMPRESAS DE PIRACICABA E REGIÃO

Participação efetiva da diretoria do Sindicato, na assembleia de votação de 
compensação de troca, para os dias dos jogos da Copa do Mundo e o acordo da 
PLR 2018, na empresa Redrasfer. 

REDRASFER

SE O PATRÃO QUISER APLICAR A LEI DA REFORMA
TRABALHISTA DE FORMA ABUSIVA E DISTORCIVA, .DENUNCIE

não sofra
em silêncio

DENUNCIE!

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

(19) 99659.8062

www.metalpiracicaba.com.br

(19) 3417.8140

Diretores do Sindicato realizam assembleia para votação de compensação de troca 
de feriado, na empresa Marafon.

MARAFON

Não é difícil entender as pesquisas 
eleitorais de Outubro próximo. A 
i n d en i ç ã o  d o s  c and i d a t o s , 
principalmente a Presidência da 
República, somada ao enorme 
desgaste da classe política em nosso 
pa ís ,  a to lada em escândalos 
nanceiros com o dinheiro público e a Mesmo diante de um difícil quadro 

má gestão, apontam um número 
assustador de 43% da população 
votante completamente desacreditada 
de tudo e de todos.

E s s e  núme r o  é  t ã o  o u  ma i s 
preocupante do que o surgimento de 
um “Salvador da Pátria” que poderá 
nos afundar ainda mais com propostas 
radicais, fora de um contexto político 
econômico amplo ou que atenda 
apenas a idéia de “quanto pior, 
melhor!”. E essa é nossa realidade, por 
enquanto.

pelo qual temos passado, cabe 
t a m b é m  a o s  t r a b a l h a d o r e s 
organizados com seus sindicatos 
buscar alternativas que atendam 
nossas necessidades enquanto classe 
social.  Buscar apoiar candidatos que, 
de fato, estejam compromissados com 
nossos interesses é nossa obrigação 
em um momento tão delicado para o 
país como este.

Devemos buscar, portanto, colocar em 
nossas pautas de luta pela classe 
t r a b a l h a d o r a ,  o  p e r m a n e n t e 
esclarecimento à população de que é 
fundamental elegermos candidatos 

que possuam vínculo com nossos 
anseios. Não podemos aceitar e nem 
nos deixarmos levar por um discurso 
atrasado de que “são todos iguais”.  
Denitivamente, não são!

Não podemos esquecer jamais que a 
luta sindical está diretamente 
relacionada com o que se decide nas 
urnas. Se tivermos na Presidência e 
no Congresso Nacional pessoas que 
possuam identidade com nossas 
reivindicações, teremos êxito. Do 
contrário, corremos o sério risco da 
situação da classe trabalhadora piorar 
ainda mais.

A Política e os Trabalhadores - Eliseu Silva Costa (Presidente da Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo)

Diretoria scaliza ativamente as Eleições da CIPA nas empresas 

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.

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 

17 referente ao Preenchimento de 
formulários para Previdência Social:

As empresas deverão preencher a 
d o c u m e n t a ç ã o  e x i g i d a  p e l a 
SEGURIDADE SOCIAL, quando 
solicitada pelo empregado, no prazo 
máximo de 10 dias e aos ex-
empregados no prazo máximo de 30 
dias, gratuitamente, para ns de 
obtenção de auxílio-doença, para ns 
de aposentadoria e para ns de 
obtenção de aposentadoria especial. 

Conheça a Convenção Coletiva Metalúrgica de Piracicaba: 
Preenchimento de formulários para Previdência Social

As empresas fornecerão no ato da rescisão contratual, os formulários 
exigidos pela SEGURIDADE SOCIAL para ns de instrução de 

aposentadoria especial. 

José Luiz Ribeiro recebe Medalha de Mérito Legislativo

José Luiz Ribeiro, disse que recebe 

A proposta de conceder a honraria a 
José Luiz Ribeiro, foi de autoria do 
vereador Lair Braga. Já para Antonio 
Sérgio Guarnieri, a autoria foi do 
vereador Ary de Camargo Pedroso 
Júnior. 

O vice-presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Metalúrgicos de 
Piracicaba e região e ex-secretário 
estadual do Trabalho e Renda, José 
Luiz Ribeiro, recebeu (15/06), a 
Medalha de Mérito Legislativo, a mais 
alta condecoração outorgada pela 
C â m a r a  d o s  Ve r e a d o r e s .  O 
empresário Sócio fundador da 
Requiph Indústria e Comércio de 
Equipamentos Hidráulicos, Antonio 
Sérgio Guarnier i ,  também foi 
condecorado.  

com muita alegria esta homenagem. 
“ E s t o u  m u i t o  f e l i z  p e l o 
reconhecimento. A medalha é o 
reconhecimento do trabalho e ela traz 
ma i s  r e s pon s ab i l i d ad e  p a r a 
continuidade da defesa de Piracicaba. 
Esta cidade é a minha vida”, destacou.
 
Para o vereador Lair Braga, o José 
Luiz Ribeiro, fez história no mundo 
metalúrgico de Piracicaba, devido a 
sua atuação no Sindicato. É um 
exemplo de luta e garra. Representa 
um segmento da geração de emprego. 

Para Wagner da Silveira, Juca, 
presidente do Sindicato, “é uma 
homenagem mais do que merecida, 
pois o José Luiz Ribeiro tem uma 
história de luta e conquista. Sempre 
fez e continuará fazendo um trabalho 
em prol dos cidadãos”, disse. 

CNH

EB Bombas
Fastwork
Mausa

Maebraz

Dositec

Centerval
Ottani

Empresa
Mobis

Seoyon e Hwa

Dymos

Artefapi

Alutec 

Saedong

Data
08/05
09/05
18/05
28/05
06/06
06/06
06/06
07/06
08/06
08/06
18/06
19/06
20/06
20/06

Diretor
Evaldo Ferezini e Joseval Miano
Evaldo Ferezini
Ronaldo Ramalho e Carlos dos Santos
Denis Mota Alves
Ronaldo Ramalho
Evaldo Ferezini
Esmair Giovanetti e Ademir Márcio dos Santos
Ronaldo Ramalho e Evaldo Ferezini
Ademir Márcio dos Santos e Evaldo Ferezini
Evaldo Ferezini

Evaldo Ferezini
Ronaldo Ramalho
Luis Sotopietro, Carlos Ribeiro, Esmair Giovanetti

José F. da Silva, Evaldo Ferezini e Denis Mota Alves

ASSOCIADOS FIQUEM ATENTOS! Os sorteios são mensais e realizados 
somente aos sócios titulares aniversariantes do mês.

A diretoria do Sindicato realizou (04/06), a entrega do prêmio ao Sócio titular aniversariante 
do mês de maio. O associado Cícero Araujo, foi o ganhador de uma bicicleta.

Sócio aniversariante do Sindicato recebe prêmio



Festa do Trabalhador

07CIDADANIA | Um jornal a serviço da família metalúrgica e do povo de Piracicaba e Região

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 

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

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 

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

Fiquem atentos as datas dos pagamentos

 Wagner da Silveira (Juca) 
 Secretário-Geral 

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. 

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. 

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. 

Para ter direito aos descontos as 
mensalidades do Sindicato deverão 
estar em dia. 

Fique Sócio e garanta 

Apresente a carteirinha do Sindicato e 
ganhe descontos! (Válido para sócios 
metalúrgicos e não metalúrgicos). 

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

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

muitos benefícios!

Conra no site 
www.metalpiracicaba.com.br ou 

www.grupounidas.com.br todos os 
benefícios oferecidos 

 www.metalpiracicaba.com.br ou 

Parceria entre Sindicato e Abil Grupo Unidas 
benecia os associados 

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. 

Garantia ao Empregado afastado do 
serviço por doença

Conram algumas Cláusulas: 

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. 

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. 

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). 

Garantia Temporária de Emprego ao 
Empregado portador de Doença 
Prossional ou Ocupacional 
Garantia ao Empregado em Vias de 
Aposentadoria

Garantia de Emprego ao Empregado 
vítima de acidente no Trabalho

Garantia ao Empregado no período de 
Concessão da Aposentadoria

Abono por Aposentadoria

Complementação do 13º Salário

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

Piso Salarial

Adicional Noturno de 35%

Aprendizes

Garantias ao Empregado Estudante
Transporte e Alimentação

Garantias Salariais na rescisão contratual
Seguro de Vida

Férias
Hora-Extra  em 60%

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

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

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

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

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.

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.

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. 

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.  

a fornecer gratuitamente produtos 
higiênicos às funcionárias no trabalho. 

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

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

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

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.

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 

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.

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

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.

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.  

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 

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. 

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. 

 - Garantia ao Empregado afastado do 

 - Garantia Temporária de Emprego ao 

Empregado portador de Doença 

Prossional ou Ocupacional. 

 - Garantia ao Empregado no período de 

Concessão da Aposentadoria.

 - Garantia de Emprego ao Empregado 

vítima de acidente no Trabalho.

 - Garantia ao Empregado em Vias de 

Aposentadoria.

Conram algumas Cláusulas: 

serviço por doença.

Transporte e Alimentação.

 - Aprendizes.

 - Seguro de Vida.

 - Férias.

 - Garantias ao Empregado Estudante

 - Garantias Salariais na rescisão 

contratual.

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

mensais

 - Adicional Noturno de 35%.

 - Complementação do 13º Salário.

 - Piso Salarial.

 - Hora-Extra  em 60%.

 - Abono por Aposentadoria.

 - Complementação do Auxílio 

Previdenciário.

- Horas-Extras de 60%.

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

- Complementação do 13º Salário.

- Garantia ao Empregado afastado do serviço por doença.

- Transporte e Alimentação.

- Seguro de Vida.

- Aprendizes.

- Complementação do Auxílio Previdenciário.

- Garantia ao Empregado em Vias de Aposentadoria.

- Garantias Salariais na rescisão contratual.

- Piso Salarial.
- Férias.

CONFIRAM ALGUMAS CLÁUSULAS: 

- Adicional Noturno de 35%.

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

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

- Garantias ao Empregado Estudante.

- Garantia ao Empregado no período de Concessão da Aposentadoria.

- Abono por Aposentadoria.

Metalúrgicos recebem homenagem da Câmara dos 
Vereadores no Clube recreativo do Sindicato

Em comemoração ao Dia Nacional do 
Metalúrgico, a Câmara Municipal dos 
Vereadores, realizou (27/04), às 19h30, 
uma reunião solene, no Clube recreativo 
do Sindicato dos Trabalhadores 
Metalúrgicos de Piracicaba e região. 
Onze trabalhadores que se destacaram 
na prossão e na sociedade em que 
vivem, foram homenageados. 

O vice-presidente do Sindicato, José Luiz 
Ribeiro, parabenizou a todos e ressaltou 
a importância da categoria. “Eu tenho 
orgulho de ser metalúrgico. É uma 
categoria que está presente em todo 
ponto do país, e inserida na economia 
mundial.  Os metalúrgicos vão dar a 
volta por cima, e continuar sendo a 
vanguarda na luta pelos trabalhadores”, 
destacou.  

A solenidade em homenagem ao 
metalúrgico é realizada anualmente 
desde 2005, após aprovação do 
Legislativo a uma propositura de José 
Luiz Ribeiro, quando era vereador e 

Segundo Wagner da Silveira, Juca, 
presidente do Sindicato, “é uma categoria 
que faz o Brasil crescer. Não vamos parar 
de lutar. Tem que haver emprego e renda, 
para o Brasil voltar a crescer”, disse. 

Os metalúrgicos homenageados 
foram: Fabiano José Gonçalves 
(Arcelormittal); João de Lima (EB. 
Indústria e Comércio de Bombas e 
Fundidos); César Aparecido de Souza 
(SPGPrints); Márcio Rosa da Silva 
(Caterpillar); Wilson José de Oliveira 
(Fundiart); José Ademilson Ferreira 
(NG Metalúrgica); Ricardo Marcelo 
Fornazzaro (Dedini); Milton Antonio 
Bergamin (Delphi); Marcos Antonio 
de Oliveira (General Chains); Pedro 
Donizete Rodr igues do Prado 
(Myoung Shin).  Emanuele Maria 
Ribeiro (Hyundai), foi a destaque 
social do ano.

presidente do Sindicato. Atualmente a 
reunião é promovida pelo vereador Lair 
Braga.

Piscinas do Clube recreativo já estão fechadas

TORNEIOS DE DOMINGO
Inscrições  até as 9h30 

quando começam as partidas. 

Data: 01/07/2018

 

 

A estação outuno/inverno se aproxima e as piscinas do Clube recreativo do Sindicato 
já estão fechadas. Mas, além das piscinas o Clube oferece uma innidade de 
atividades para os sócios e dependentes, como judô, academia, futebol, ginástica 
rítmica, dentre outros. Mais informações: (19) 3424-1433.

(até às 15h)

O Torneio será realizado, no 
dia 27 de maio, domingo, às 
9h30, no Clube Recreativo do 
Sindicato. O evento é aberto a 

todos os associados. 

PARTICIPEM! Conra mais 
informações no site do Sindicato 
www.metalpiracicaba.com.br 

Sindicato promove  Torneio de Tênis de Mesa com a presença do 
medalhista paralímpico Paulo Camargo

TORNEIOS DE DOMINGO

Domingão de Tranca
Data: 10/06/2018

Inscrições  até as 9h30 quando começam as partidas. 

Domingão de Bilhar

Inscrições  até as 9h30 quando começam as partidas. 
Data: 03/06/2018 

Domingão de Truco
Data: 17/06/2018

Inscrições  até as 9h30 quando começam as partidas. 

 

TORNEIOS DE DOMINGO

Domingão de Truco
Data: 05/08/2018

Inscrições  até as 9h30 
quando começam as partidas. 

Domingão de Bilhar
Data: 19/08/2018

 

Domingão 
de Bilhar

Domingão de Tranca - (10/6)
Vencedores do 

Adelino Recchia e Adriano Gonçalves Ferreira
Campeão

Vice-Campeão
Ismael Baldessim e Claudemir José Sopran

3º Lugar
Eraldo Stenico e José Augusti

Vencedores do 
Domingão de Truco - (17/6)

Emerson Carlos L Oliveira e Thiago Infanti
Campeão

Carlos Alexandre Novaes e Daniel da Silva
Vice-Campeão

3º Lugar
Eraldo Stenico e Eduardo Luiz Gozzer

Domingão de Tranca
Data: 26/08/2018

Inscrições abertas para o 
campeonato de Bocha Individual 
categoria Ouro, Prata e Bronze.

Período: De 01/07 a 29/07 

CAMPEONATO DE BOCHA INDIVIDUAL

Início dia 30/06, sábado, a partir 
das 8 horas, no Clube recreativo 

do Sindicato
Mais informações (19) 3424-1433

TORNEIO INTERNO DA ESCOLINHA 
DE FUTEBOL DO SINDICATO

Clube Recreativo do Sindicato
(Av. Dois Córregos, 3110)

informações: (19) 3424.1433
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Desde 1947 defendendo o trabalhador metalúrgicowww.metalpiracicaba.com.br

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.

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%

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. 

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

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

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. 

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. 

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

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

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. 

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.

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. 

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. 

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

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.

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.

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. 

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.

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

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.

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 

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. 

supostos usuários no Facebook.

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

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.

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. 

MAIS
INFORMAÇÕES

(19) 3417.8140

A partir de agora os associados e familiares 
do Sindicato, contam com descontos nos 
melhores produtos e serviços, com as 
vantagens exclusivas dos nossos parceiros.

 São 10%, 20%, 40%, 50% 

DE ECONOMIA PARA O SEU BOLSO!

O associado sai 
sempre ganhando. 

Conra todos os descontos no site
www.metalpiracicaba.com.br/benecios/

Sede do Sindicato:
(Rua Prudente de Morais 914, Centro)

(19) 99659.8062

Venha até o Sindicato e 
conheça toda a estrutura 
que é oferecida a você! 

Associados! O informativo com todos os descontos, 
já estão sendo distribuídos nas residências e nas 
empresas da base. Em caso de dúvidas ou mais 
informações, entre em contato com o Sindicato.


