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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

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/

VEM AÍ: CAMPANHA 
SALARIAL 2018

Trabalhadores quem atentos as assembleias! Vamos defender os nossos direitos conquistados ao longo dos anos. 
A CONVENÇÃO COLETIVA é a garantia dos seus direitos. SEM ELA VOCÊ PODE FICAR SEM: vale-compra, 
fornecimento do transporte e alimentação, garantia de emprego se for vítima de acidente de trabalho, PLR, seguro 
de vida, abono por aposentadoria, dentre tantos outros benefícios.

Agora é a nossa vez! Em defesa da 
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO
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www.metalpiracicaba.com.brVenha até o Sindicato e conheça toda estrutura que é oferecida a você!

A hora é essa!

Todos nós sabemos que será uma 
Campanha Salarial diferente, pois a 
Reforma Trabalhista trouxe muitas 
alterações. Além disso, temos 
também que lidar com todas as 
questões que diariamente assombram 
os trabalhadores, como por exemplo, 
a instabilidade econômica do país, o 
desemprego assustador (onde falta 
trabalho para 27,636 milhões de 
pessoas), e a incerteza do novo 
cenário político. 

Trabalhador! Chegou a hora de denir 
o que vamos levar para a mesa de 
negociação. É mais uma Campanha 
Salar ia l  que se  aprox ima.  A 
elaboração da pauta de reivindicação, 
é o primeiro passo para uma 
Campanha vitoriosa. 

A diretoria do Sindicato segue com 
foco em seu objetivo, que é fortalecer 
as negociações coletivas e mobilizar, 
os trabalhadores, contra a retirada dos 
direitos. 

Nossa união e vontade política na 
defesa dos trabalhadores, sempre será 
a nossa meta e o nosso objetivo.

Precisamos estar preparados, mas de 
qua lque r  mane i r a  pa r a  e s t a 
Campanha, temos que ter coragem e 
vontade de vencer. 

Con t i nua r emos  l u t ando  pe l a 
renovação e  manutenção das 
Cláusulas da Convenção Coletiva de 
Trabalho, pois ela nos assegura a 
p e r m a n ê n c i a  d o s  d i r e i t o s 
conquistados ao longo de todos estes 
anos.

Pedimos a todos que quem atentos 
as assembleias, pois tem uma palavra 
que se chama  e isto nos ultratividade
preocupa muito. Se as negociações 
não forem feitas até 1º de novembro, a 
Convenção Coletiva pode estar em 
risco.

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

DENUNCIE!!!
Sede Centro - Piracicaba

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

Os atendimentos dos advogados da 

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

Departamento Jurídico

Previdência Social

Em caso de emergência odontológica 
(19) 3417-8140

Fechado (Ano Novo)

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

Clube recreativo

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

normalmente. 

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

31-12 01/01/2018 e  

(Av. Dois Córregos, 3110)

24-25/12 – Fechado (Natal)

Dos  as dias 26 a 30 de dezembro
atividades funcionam 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 

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

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

FIQUE ATENTO 

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

www.metalpiracicaba.com.br

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

DENUNCIE! Não sofra em silêncio

Diretoria scaliza ativamente 
as Eleições da CIPA na base 

Diretor
Manoel de Castilho e Ademir Márcio dos Santos03/01

Data
ArcelorMittal
Empresa

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

 José Luiz Ribeiro, Vice-Presidente 
 do Sindicato dos Trabalhadores 
 Metalúrgicos de Piracicaba e região 
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TRABALHADOR! Em caso de dúvidas, denúncias, 
informações trabalhistas, reclamações, irregularidades 

na empresa em que você trabalha.
(19) 99659.8062

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

Previdência Social - Sede Centro

Departamento Odontológico

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.

Departamento Jurídico - Sede Centro

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

quintas-feiras, das 8 às 10h30.

Sede Centro
De segunda a quinta-feira, das 7h30 às 

21 horas. Exceto as sextas-feiras das 
7h30 às 18 horas. Emergência das 8 às 

10 horas e das 13 às 19 horas (De 
segunda a quinta-feira).  Das 8 às 10 

horas e das 13 às 16 horas (sexta-feira). 
Das 7 às 10h30 (aos Sábados). Ou ligue 

no telefone 3417-8140
Secretaria - Sede Centro

Academia do Clube Recreativo
Manhã - De segunda a quinta-feira das 8 
às 10h30. Sexta-feira das 8 às 10 horas. 
Tarde e Noite - De segunda a quinta-feira 

das 14h30 às 20h45. Sexta-feira das 
14h30 às 20 horas.              

Funciona de segunda a quinta-feira, das 
8 às 21horas, exceto às sextas-feiras,

das 8 às 18 horas. 
Aos sábados, das 7h30 às 12h30.

Clube Recreativo
De terça a domingo, das 9 às 18 horas. 

Durante o horário de verão o 
funcionamento se estende, das 9 às 19 

horas. Nas segundas-feiras funciona 
apenas a academia de ginástica.
Secretaria do Clube Recreativo

Funciona de segunda a 
sexta-feira, das 9 às 21horas.
Sábados, domingos e feriados, 

das 9 às 17 horas

Horários de Atendimentos - Mais Informações: Sede Centro - (19) 3417.8140 | Subsede Rio das Pedras (19) 3493-2921 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

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

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

Lutar por nossa Convenção!

Mais do que nunca o trabalhador está 
ameaçado e tem sido vítima de um jogo 
sujo e desleal por parte dos patrões. Por 
outro lado, mais do que nunca o papel 
dos sindicatos torna-se o único caminho 
para a reversão desse quadro cruel de 
precarização, insegurança e exploração 
trazido pela Reforma Trabalhista.

Estamos completando um ano de 
Reforma Trabalhista e até o momento 
nenhum benefício anunciado pelo 
governo foi implantado para os 
trabalhadores. Ao contrário, milhões de 
desempregados continuam procurando 
por postos de trabalho; as empresas não 
voltaram a contratar; o emprego não 
apareceu e, pior de tudo, os direitos e 
garantias dos trabalhadores vêm sendo 
desrespeitados e atacados a cada dia, 
tudo isso amparado na chamada 
Reforma Trabalhista.

Neste momento, além de lutarmos por 
ganhos nanceiros para a categoria, 
devemos focar nossas lutas na 
manutenção de nossa Convenção 
Coletiva de Trabalho, particularmente em 
suas cláusulas sociais. Durante décadas 
lutamos para que nossa Convenção 
desse garantias ainda maiores que a Lei, 
e a manutenção dessas garantias deve 
ser para todos os sindicatos a linha de 
atuação para que possamos combater a 
tirania patronal e do governo.

Próximos a mais uma Campanha 
Salarial, certamente a mais complicada 
de todos os tempos, devemos nos 
manter unidos e buscar mobilizar ao 
máximo os trabalhadores em torno de 
nossa Convenção. Discutir, debater e 
informar cada um daqueles que estão 
nas fábricas de que depende de cada um 
de nós garantirmos empregos com 
qualidade e garantias para todos deve ser 
o rumo desta Campanha Salarial. Se 
estivermos, juntos com a categoria, 
fortalecidos em torno desta meta, 
conseguiremos uma Campanha vitoriosa 
custe o que custar. Do contrário, veremos 
os níveis de exploração, precarização e 
informalidade no trabalho aumentarem 
ainda mais.

 Claudio Magrão 
 Secretário Geral da Federação dos 
 Metalúrgicos do Estado de São Paulo 

Lutar por nossa Convenção!

Neste momento, além de lutarmos 
por ganhos nanceiros para a 
categoria, devemos focar nossas lutas 
na manutenção de nossa Convenção 
Coletiva de Trabalho, particularmente 

Estamos completando um ano de 
Reforma Trabalhista e até o momento 
nenhum benefício anunciado pelo 
governo foi implantado para os 
trabalhadores. Ao contrário, milhões de 
desempregados continuam procurando 
por postos de trabalho; as empresas 
não voltaram a contratar; o emprego 
não apareceu e, pior de tudo, os 
direitos e garantias dos trabalhadores 
vêm sendo desrespeitados e atacados 
a cada dia, tudo isso amparado na 
chamada Reforma Trabalhista.

Mais do que nunca o trabalhador está 
ameaçado e tem sido vítima de um 
jogo sujo e desleal por parte dos 
patrões. Por outro lado, mais do que 
nunca o papel dos sindicatos torna-se 
o único caminho para a reversão 
desse quadro cruel de precarização, 
insegurança e exploração trazido pela 
Reforma Trabalhista.

em suas cláusulas sociais. Durante 
décadas lutamos para que nossa 
Convenção desse garantias ainda 
maiores que a Lei, e a manutenção 
dessas garantias deve ser para todos 
os sindicatos a linha de atuação para 
que possamos combater a tirania 
patronal e do governo.

Próximos a mais uma Campanha 
Sa l a r i a l ,  c e r t amen te  a  ma i s 
complicada de todos os tempos, 
devemos nos manter unidos e buscar 
m o b i l i z a r  a o s  m á x i m o  o s 
trabalhadores em torno de nossa 
Convenção. Discutir, debater e 
informar cada um daqueles que estão 
nas fábricas de que depende de cada 
um de nós garantirmos empregos com 
qualidade e garantias para todos deve 
ser o rumo desta Campanha Salarial. 
Se est ivermos,  juntos com a 
categoria, fortalecidos em torno desta 
m e t a ,  c o n s e g u i r e m o s  u m a 
Campanha vitoriosa custe o que 
custar. Do contrário, veremos os 
níveis de exploração, precarização e 
i n f o r m a l i d a d e  n o  t r a b a l h o 
aumentarem ainda mais.

 Claudio Magrão 
 Secretário Geral da Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo 

TRABALHADOR! 
Em caso de dúvidas, denúncias, 

informações trabalhistas, 
reclamações, irregularidades na 
empresa em que você trabalha.

(19) 99659.8062
metalpiracicaba.com.br

(19) 3417.8140

não sofra
em silêncio

DENUN
CIE!

Subsede Rio das Pedras

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

horas (associados da alimentação).

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.

Emergência: Das 15 às 17h20.

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.
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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 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 

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.

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 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 20ª - Licença maternidade 
de até 60 dias.  

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

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

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.

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.

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.

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. 

- Garantia ao Empregado no período de Concessão da Aposentadoria.

- Adicional Noturno de 35%.

- Garantia ao Empregado afastado do serviço por doença.
- Abono por Aposentadoria.

- Garantias Salariais na rescisão contratual.

- Transporte e Alimentação.
- Complementação do Auxílio Previdenciário.

- Horas-Extras de 60%.

- Piso Salarial.
- Férias.

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

- Seguro de Vida.

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

CONFIRAM ALGUMAS CLÁUSULAS: 

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

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

- Garantia ao Empregado em Vias de Aposentadoria.

- Aprendizes.

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 

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 

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.

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. 

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 

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. 

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. 

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.

Manifesto

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.

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. 

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. 

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

Sindicato dos Metalúrgicos em parceria com 
as entidades sociais de Piracicaba promove 

Show de Prêmios da Solidariedade - Participem!

O Sindicato dos Trabalhadores 
Metalúrgicos de Piracicaba e região em 
parceria com o Centro de Reabilitação, 
Escola Passo a Passo, Espaço Pipa 
Síndrome de Dow e APAE (Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais), 
realizam no dia 23 de setembro, o 
Show de Prêmios da Solidariedade. O 
evento acontece no Clube recreativo 
do Sindicato (Av. Dois Córregos, 
3.110), das 13h30 às 17h30. 

De acordo com o presidente do 
Sindicato, Wagner da Silveira, Juca, o 
nosso objetivo é angariar recursos 
para as atividades sociais das 
entidades, devido as diculdades 
enfrentadas. “É uma ação social que 
tem uma nalidade especial, que é 
contribuir com o próximo. Esperamos 
que as pessoas colaborem, comprem 

Nos sorteios da primeira e segunda 
rodadas, o prêmio será de R$ 
1.000,00. Na terceira e quarta 
rodadas, o valor é de R$ 2.000,00. 
Já na quinta e última rodada, o 
prêmio será de R$ 6.000,00. 

e compareçam ao Show de Prêmios 
da Solidariedade”, destacou.

As cartelas para o Show de Prêmios 
da So l idar iedade,  podem ser 
adquiridas ao custo de R$ 30,00 
(incluso 5 cartelas), na sede do 
Sindicato (Rua Prudente de Moraes, 
914), no Clube recreativo (Av. Dois 
Córregos, 3.110), como também nas 
entidades sociais participantes. No 
dia do evento haverá também a venda 
de cartelas extras. Informações (19) 
3417-8140.

 Nome 
 Instituto 

 Nome 
 Instituto 

 Nome 
 Instituto 

 Nome 
 Instituto 

Os sindicatos de trabalhadores liados 
ao Conespi, passarão a contar com 
faixas de divulgação da campanha e 
com listas de abaixo-assinados. 
Também estão previstas listas de 
assinaturas em locais públicos da 
cidade, assim como em portas de 
i n d ú s t r i a s ,  n o  c o m é r c i o  e 
universidades. É que estudos indicam 
que se a defasagem fosse corrigida, a 
faixa de isenção de pagamento do 
Imposto de Renda, que hoje é para 
quem ganha até R$ 1.903,98, subiria 
para aqueles que recebem até R$ 
3.556,56, assim como aumentaria os 
valores permitidos para as deduções. 
Por exemplo, por dependente passaria 
de R$ 2.275,08 ao ano para R$ 
4.286,28 ao ano.

De acordo com o presidente do 

Conesp i  e  do  S ind i ca t o  dos 

Metalúrgicos, Wagner da Silveira,  

Juca, “a intenção é de sensibilizar a 

opinião pública, uma vez que todos 

O Conselho das Entidades Sindicais de 

Piracicaba (Conespi) lançou (30/07), a 

campanha pela “Correção da tabela do 

Imposto de Renda já”, que está 

defasada em mais de 88,40%, 

p re jud icando  d i re tamente  os 

t raba lhadores  assa la r iados  e 

provocando injustiça social. O 

lançamento foi feito durante coletiva de 

imprensa na sede do Sindicato dos 

Trabalhadores Metalúrgicos de 

Piracicaba e região, quando foi 

apresentado o material de divulgação 

da campanha que coletará assinaturas 

em apoio à correção da tabela.

estão perdendo muito com a defasagem 

na correção da tabela do Imposto de 

Renda. Nossa meta é de que esta 

campanha alcance abrangência 

nacional, envolvendo as centrais 

sindicais e outros organismos da 

sociedade que já defendem a correção 

da tabela, e force o governo a 

apresentar o orçamento da União para 

o próximo ano, já com a proposta de 

correção”, destaca.

Para o presidente do Conespi, a correção 
da tabela do Imposto de Renda 
contribuirá tanto para elevar a taxa de 
crescimento do país, o que garantirá a 
geração de novos empregos, beneciando 
a todos, principalmente os 27,636 
milhões de trabalhadores que estão 
desempregados. “A nossa intenção é de 
que o dinheiro que o trabalhador paga a 
mais de Imposto de Renda, de forma 
obrigada, possa ser mais bem investido 
no consumo, para melhorar a sua 
qualidade de vida, assim como no seu 
próprio aprimoramento educacional ou 
colocado na Caderneta de Poupança. Não 
podemos car calados diante de toda esta 
situação. Não podemos continuar 
pagando esta conta! ”, completa.

O vice-presidente do Conespi, José 
Antonio Fernandes Paiva, enfatiza que o 
Sindicato Nacional dos Auditores 
Fiscais da Receita Federal (Sindisco 
Nacional) argumenta que nos últimos 
20 anos não houve correção da tabela 
do IR em quatro governo diferentes. “No 
acumulado entre 1996 a 2017, a 
defasagem é de 88,40%”, diz. Para 
Paiva, trata-se de uma apropriação 
indébita do governo.

Conespi lança campanha pela correção 
da tabela do Imposto de Renda

Fonte: Assessoria Conespi

Os sindicatos de trabalhadores liados 
ao Conespi passarão a contar com 
faixas de divulgação da campanha e 
com lista de abaixo-assinados. 
Também estão previstas de assinaturas 
em locais públicos da cidade, assim 
como em portas de indústrias, no 
comércio e universidades. É que 

O Conselho das Entidades Sindicais de 

Piracicaba (Conespi) lançou (30/07), a 

campanha pela “Correção da tabela do 

Imposto de Renda já”, que está 

defasada em mais de 88,40%, 

p re jud icando  d i re tamente  os 

t raba lhadores  assa la r iados  e 

provocando injustiça social. O 

lançamento foi feito durante coletiva de 

imprensa na sede do Sindicato dos 

Trabalhadores Metalúrgicos de 

Piracicaba, Rio das Pedras e Santinho, 

quando foi apresentado o material de 

divulgação da campanha que coletará 

assinaturas em apoio à correção da 

tabela.

estudos indicam que se a defasagem 
fosse corrigida, a faixa de isenção de 
pagamento do Imposto de Renda, que 
hoje é para quem ganha até R$ 
1.903,98, subiria para aqueles que 
recebem até R$ 3.556,56, assim como 
aumentaria os valores permitidos para 
as deduções. Por exemplo, por 
dependente passaria de R$ 2.275,08 
ao ano para R$ 4.286,28 ao ano.

De acordo com o presidente do 

Conespi, Wagner da Silveira, o Juca dos 

Metalúrgicos,  a intenção é de 

sensibilizar a opinião pública, uma vez 

que “todos estão perdendo muito com a 

defasagem na correção da tabela do 

imposto de renda. Nossa meta é de que 

esta campanha alcance abrangência 

nacional, envolvendo as centrais 

sindicais e outros organismos da 

sociedade que já defendem a correção 

da tabela, e force o governo a 

apresentar o orçamento da União para 

o próximo ano, já com a proposta de 

Conespi lança campanha pela correção da tabela do Imposto de Renda

Fonte: Assessoria Conespi

Para o presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias do 
Papel ,  Papelão  e  Cor t iça  de 

correção”, destaca.

Para o presidente do Conespi, a 
correção da tabela do imposto de 
renda contribuirá tanto para elevar a 
taxa de crescimento do país, o que 
garantirá a geração de novos 
empregos, beneciando a todos, 
principalmente os 13 milhões de 
t r a b a l h a d o r e s  q u e  e s t ã o 
desempregados. “A nossa intenção é 
de que o dinheiro que o trabalhador 
paga a mais de Imposto de Renda, de 
forma obrigada, possa ser mais bem 
investido no consumo, para melhorar 
a sua qualidade de vida, assim como 
no seu próprio aprimoramento 
educacional e ou colocado na 
Caderneta de Poupança.  Não 
podemos car calados diante de toda 
esta situação. Não podemos continuar 
pagando esta conta! ”, completa.

Piracicaba, Francisco Pinto Filho, o 
Chico, a correção da tabela é uma 
forma de garantir aumento aos salários 
d o s  t r a ba l hado r e s ,  que  s ão 
penalizados pela “mordida do leão no 
seu contracheque”.

O vice-presidente do Conespi, José 
Antonio Fernandes Paiva, enfatiza que 
o Sindicato Nacional dos Auditores 
Fiscais da Receita Federal (Sindisco 
Nacional) argumenta que nos últimos 
20 anos não houve correção da tabela 
do IR em quatro governo diferentes. 
“No acumulado entre 1996 a 2017, a 
defasagem é de 88,40%”, diz. Para 
Paiva, trata-se de uma “apropriação 
indébita do governo. É indispensável a 
correção”, enquanto que Fânio Luis 
Gomes, presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias de 
Alimentação de Piracicaba conta que a 
campanha lançada em Piracicaba é 
“uma sementinha” que deve ser 
espalhada por todo país, uma vez que 
é desejo de todos a correção da tabela 
do IR.

Para Wagner da Silveira, Juca, 
presidente do Sindicato, “é uma ação 
social que tem uma nalidade especial, 

O Sindicato dos Trabalhadores 
Metalúrgicos de Piracicaba e região em 
parceria com o Centro de Reabilitação, 
Escola Passo a Passo, Espaço Pipa 
Síndrome de Dow e APAE (Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais), 
realizam no dia 23 de setembro, o Show 
de Prêmios da Solidariedade. O evento 
tem como objetivo angariar recursos 
para as atividades sociais das entidades.

A cada duas horas, uma mulher é vítima de feminicídio 
no Brasil. E a cada três vítimas desse crime de ódio, 
duas foram mortas dentro da própria casa. Quando nos 
calamos diante de uma cena de violência doméstica, 
estamos sendo conivente com esse tipo de violência.

Em briga de marido e mulher se mete a colher sim! 

 Sindicato apoia esta luta!Disque 180

que é contribuir com o próximo. 
Esperamos que as pessoas colaborem, 
comprem e compareçam ao Show de 
Prêmios da Solidariedade”, destacou.

As cartelas para o Show de Prêmios 

da Solidariedade,  podem ser 

adquiridas na sede do Sindicato (Rua 

Prudente de Morais, 914), no Clube 

recreativo (Av. Dois Córregos, 3.110), 

como também nas entidades sociais 

participantes. No dia do evento haverá 

também a venda de cartelas extras.
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Cuidado com o Golpe do FGTS

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%

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

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

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

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

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

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.

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 

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. 

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

Conheça a Convenção Coletiva 
Metalúrgica de Piracicaba: Promoções

www.metalpiracicaba.com.br

ENVIE SEU CURRÍCULO 
para o Sindicato dos 

Trabalhadores Metalúrgicos 
de Piracicaba e Região

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

DESCONTOS DA ABIL

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

FIQUE POR DENTRO

Fonte: O Dia

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 

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

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

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

Por um Ministério do Trabalho forte e relevante!

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

presidente da Força Sindical

O Trailer Odontológico Sorriso Cidadão, é 

uma iniciativa idealizada pelo Sindicato 

dos Trabalhadores Metalúrgicos de 

Piracicaba e Região e nasceu por meio 

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

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

do atual Secretário do Emprego e 

Relações do Trabalho do Estado de São 

Paulo, José Luiz Ribeiro, quando presidia 

a entidade. A Hyundai, fornecedoras do 

parque automotivo e prefeitura municipal 

de Piracicaba, também fazem parte do 

projeto.

Trailer Odontológico Sorriso Cidadão percorre 
instituições e cidades da região

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

FIQUE POR DENTRO

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

Cuidado com o Golpe do FGTS

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 

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. 

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

Fonte: O Dia

PRÊMIOS PARA OS 
ANIVERSARIANTES

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

SEGURO ACIDENTE

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

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

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.

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

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

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. 

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.  

AÇÕES DO SINDICATO - NAS EMPRESAS DE PIRACICABA E REGIÃO

A diretoria do Sindicato realizou uma assembleia com os trabalhadores da empresa 
Dedini, em que foram discutidos assuntos como a Reforma Trabalhista, campanha 
salarial e a Plr (Participação nos Lucros e/ou Resultados) deste ano. A diretoria 
também esteve na empresa Dedini, scalizando as instalações do refeitório. 

 DEDINI-MATRIZ

Em assembleia com os trabalhadores da 
empresa Fundição São Francisco, 
Sindicato esclarece dúvidas sobre a 
Reforma Trabalhista. 

FUNDIÇÃO SÃO FRANCISCO 

Os diretores do Sindicato, estiveram 
participando das eleições sindicais, 
para a nova diretoria do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Franca. A categoria 
elegeu a Chapa 1, com um percentual 
de 95% dos votos válidos.

Diretoria do Sindicato participa 
das Eleições Sindicais em Franca 

Novo refeitório da empresa Delphi foi 
inaugurado, uma conquista obtida 
através da ação do Sindicato 
juntamente com os trabalhadores. 

DELPHI

A diretoria do Sindicato esteve 
presente na palestra de capacitação 
de dirigentes e campanha de 
sindicalização, desenvolvida pelo 
Conespi. 

PALESTRA NO CONESPI 

Diretoria do Sindicato negocia Plr, nas empresas EB Bombas e Turbimaq. 

EB BOMBAS  TURBIMAQ

Sindicato se reúne com os trabalhadores da empresa Hyundai, e leva em 
votação a renovação do turno 6x3. 

Os diretores do Sindicato se reuniram com os trabalhadores da empresa 
Redrasfer, para colocar em votação, a compensação de troca para os dias dos 
jogos da Copa do Mundo. 

HYUNDAI

REDRASFER

DEDINI-VILA

LINK STEEL

DEDINI

TURBIMAQ

SALARINOXDEDINI

Campanha de Sindicalização 
e eleições da CIPA

DEDINIREQUIPH DALI

DEDINIFAZANARO NG

Acompanhe todo o trabalho desenvolvido pela diretoria na Campanha 
de Sindicalização e eleições da CIPA no site: metalpiracicaba.com.br

Diretoria do Sindicato participa na cidade de Jundiaí do Encontro Regional da 
Campanha Salarial 2018. O evento foi realizado pela Federação dos 
Metalúrgicos do Estado de São Paulo.

CAMPANHA SALARIAL
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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

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 

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

Vale-Compra R$ 300,00

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

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

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 

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. 

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

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

Conra no site 
www.metalpiracicaba.com.br ou 

www.grupounidas.com.br todos os 
benefícios oferecidos 

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

Fique Sócio e garanta 

 www.metalpiracicaba.com.br ou 

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

muitos benefícios!

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

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

Parceria entre Sindicato e Abil Grupo Unidas 
benecia os associados 

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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.

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.

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

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

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.  

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.

“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. 

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. 

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. 

A Convenção Coletiva de Trabalho é um 
conjunto de cláusulas que são 
estabelecidas entre o Sindicato dos 
Trabalhadores  Metalúrgicos  de 
Piracicaba e região e as entidades 
patronais ligadas ao SIMESPI (Sindicato 
das Indústrias Mecânicas, de Materiais 
Elétricos, Eletrônicos, Siderúrgicas e 
Fundições de Piracicaba, Saltinho e Rio 
das Pedras). 

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

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

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. 

Na campanha salarial de 2017, o 
Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos 

 - Garantia de Emprego ao Empregado 

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

Empregado portador de Doença 

Prossional ou Ocupacional. 

Conram algumas Cláusulas: 

 - Garantia ao Empregado em Vias de 

Aposentadoria.
 - Garantia ao Empregado no período de 

Concessão da Aposentadoria.

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 

 - Aprendizes.

serviço por doença.
 - Abono por Aposentadoria.

 - Complementação do 13º Salário.

Transporte e Alimentação.

 - Garantias Salariais na rescisão 

contratual.
 - Seguro de Vida.
 - Piso Salarial.
 - Férias.

 - Adicional Noturno de 35%.
 - Vale-Compra no valor de R$ 300,00 

mensais

 - Garantias ao Empregado Estudante

 - Complementação do Auxílio 

Previdenciário.

 - Hora-Extra  em 60%.

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

- Seguro de Vida.

- Férias.

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

- Garantia ao Empregado afastado do serviço por doença.

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

- Garantia ao Empregado no período de Concessão da Aposentadoria.

CONFIRAM ALGUMAS CLÁUSULAS: 

- Abono por Aposentadoria.
- Aprendizes.

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

- Complementação do 13º Salário.

- Piso Salarial.

- Horas-Extras de 60%.
- Adicional Noturno de 35%.

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

na empresa em que você trabalha.
(19) 99659.8062

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

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

Sindicato participa de reunião no Cerest, juntamente com o Ministério Público 
e empresa MSB.  

CEREST

Diretoria do Sindicato juntamente com o Cerest realizam reunião na empresa Femaq, 
para tratar de assuntos relacionados as melhorias no ambiente de trabalho.

FIQUE SABENDO: SAQUES DAS COTAS DO 
PIS/PASEP ESTÁ LIBERADO PARA TODAS AS IDADES 

Têm direito ao saque as pessoas que 
trabalharam com carteira assinada 
antes da Constituição de 1988. As 
cotas são os rendimentos anuais 
d e p o s i t a d o s  n a s  c o n t a s  d e 
trabalhadores criadas entre 1971, ano 
da criação do PIS/Pasep, e 1988.

Quem contribuiu após 4 de outubro de 
1988 não tem direito ao saque. Isso 

Trabalhadores de todas as idades que 
tiverem direito a cotas dos fundos dos 
programas de Integração Social (PIS) e 
de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público (Pasep) já podem 
sacar seus recursos. O prazo cará 
aberto até 28 de setembro.

ocorre porque a Constituição, 
promulgada naquele ano, passou a 
destinar as contribuições do PIS/Pasep 
das empresas para o Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (FAT), que paga o 
seguro-desemprego e o abono salarial, 
e  para  o  Banco  Nacional  de 
Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES).

Até 2017, o saque das cotas era 
permitido quando o trabalhador 
completasse 70 anos, em caso de 
aposentadoria e em outras situações 
especícas. Desde o ano passado, o 
governo federal exibilizou o acesso e 
até setembro pessoas de todas as 
idades podem retirar o dinheiro.

Para saber o saldo e se tem direito ao benefício, o trabalhador 
pode acessar os . Para os cotistas do sites do PIS e do Pasep
PIS, também é possível consultar a Caixa Econômica Federal 

no telefone  ou nos caixas eletrônicos da 0800-726-0207
instituição, desde que o interessado tenha o Cartão Cidadão. 
No caso do Pasep, a consulta é feita ao Banco do Brasil, nos 

telefones 0800-729-0001.

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.

Associados! Os atendimentos odontológicos também são realizados em Rio 
das Pedras. A Subsede do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de 

Piracicaba e região está localizada na travessa Pratés 400, jardim Antonieta. 
O departamento odontológico ca no mesmo prédio da Subsede do Sindicato 

dos Trabalhadores das Indústrias de Alimentação, após parceria formada 
com a entidade. Mais informações pelo telefone (19) 3493-2921.

ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS EM RIO DAS PEDRAS

Empresa
Link Steel
Turbimaq
Hwashin
Catálise
NG (Vila)
Painco
Fumperlita
Naval
Equipe (Mecânica)
Equipe (Fundição)
Feaço
Requiph
Mobis
Dedini (Matriz)
Dali
Fazanaro

Data
26/06
26/06
28/06
29/06
03/07
03/07
05/07
26/07
30/07
30/07
31/07
01/08
01/08
09/08

15/08
13/08

Diretor
Antonio Edison Alcarde e Luis Sotopietro
Ronaldo Ramalho
Evaldo Ferezini e André Barbosa
Evaldo Ferezini
Denis Mota Alves e Gilson Silva
Antonio Edison Alcarde e Luis Sotopietro
Antonio Edison Alcarde e Luis Sotopietro
Luis Sotopietro e Evaldo Ferezini
Evaldo Ferezini e Emerson Silva
Evaldo Ferezini e Emerson Silva
Antonio Edison Alcarde e Luis Sotopietro
Luis Sotopietro e Evaldo Ferezini
Ronaldo Ramalho e Joseval Miano
Eduardo Gozzer
Ronaldo Ramalho e Emerson Silva
Luis Sotopietro, Esmair Giovanetti e Carlos Ribeiro

AÇÕES DO SINDICATO
NAS EMPRESAS DE PIRACICABA E REGIÃO

Fonte: Agência Brasil

Conheça a Convenção Coletiva Metalúrgica de 
Piracicaba: Atestados médicos e odontológicos 

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 e região). 

O tema desta edição, da coluna “Conheça 
a Convenção Metalúrgica de Piracicaba”, 
abordará a Cláusula 42 referente a 
Atestados Médicos e Odontológicos

Serão reconhecidos os atestados 
médicos e/ou odontológicos passados 

Os atestados médicos deverão ser 
e n t r e g u e s ,  p e l o  e m p r e g a d o , 
diretamente ao Departamento Médico 
ou Departamento Pessoal da empresa. 

por facultativos do sindicato da 
categoria prossional, desde que 
obedecidas as exigências da Portaria 
MPAS nº 3370, de 09.10.84. Tais 
atestados não serão questionados 
quanto à origem, se portarem o Código 
Internacional de Doenças (CID), o 
carimbo do Sindicato, o CRM e a 
assinatura do seu facultat ivo. 
Executam-se os casos previstos no art. 
27, parágrafo único, do Decreto nº 
89.312, de 23.01.84. 

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

não sofra
em silêncio

DENUNCIE!(19) 99659.8062
metalpiracicaba.com.br

FEMAQ



Clube Recreativo

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

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

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

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

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). 

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

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

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. 

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

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. 

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.

(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

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. 

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

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

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

 

Mais Informações pelo telefone (19) 3493-2921

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

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.

Diretoria scaliza ativamente as Eleições da CIPA na base 

Empresa

Tecparts

Rosato Metalúrgica

Ananda

Botam & Botam

Ana Maria Stocco Botam

Mefsa
Paques

Hyundai 

Hyundai Steel

Guiton

Fundição São Francisco
Rebarbação São Francisco

Hidrautec

11/04

12/04

02/05

11/04
11/04

Data
06/04

11/04

13/04
23/04 

02/05
02/05
03/05
03/05

Antonio Edison Alcarde e Luis Augusto Sotopietro

Vários diretores participaram das eleições

Gilberto Luiz Christofoletti, Evaldo Ferezini e Gilson Silva
Diretor

Ronaldo Ramalho

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

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

Antonio Edison Alcarde e Luis Augusto Sotopietro
Eduardo Gozzer

Evaldo Ferezini

Eduardo Gozzer
Evaldo Ferezini
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

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

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 

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.

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

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 
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)

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 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. 

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.

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

Sócio aniversariante do Sindicato recebe prêmio

No período de férias escolares, o Trailer Odontológico Sorriso Cidadão, realizou 
atendimentos nas cidades da região, como também na comunidade de 
Piracicaba. Durante o mês de julho, o Sorriso Cidadão esteve nas cidades de Rio 
das Pedras e Torrinha. Atendeu também a comunidade do Jardim Eldorado e 
Parque Piracicaba.  Procedimentos como restauração, limpezas, orientação sobre 
higiene e saúde bucal, foram realizadas.

Trailer Odontológico Sorriso Cidadão realiza 
atendimentos nas cidades da região

Escola Técnica Estadual (ETEC)

Na semana de 06 a 10 de agosto, o Trailer Odontológico Sorriso Cidadão, esteve 
realizando atendimento na Escola Técnica Estadual (ETEC). 

A ação é uma iniciativa do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba 
e região, em parceria com a Hyundai Motors Brasil e suas fornecedoras. Conta 
também com o apoio da Prefeitura Municipal. O projeto foi criado com a nalidade 
de atender as crianças de 0 a 6 anos do ensino infantil de Piracicaba. 

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

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

(19) 99659.8062

www.metalpiracicaba.com.br

(19) 3417.8140

Alunos da escolinha de Judô do Sindicato 
participam de campeonato municipal e regional

Os alunos da escolinha de Judô do 
Sindicato participaram (01/07), do 
amistoso municipal, realizado nas 
dependências do Instituto Baronesa de 
Rezende.

No dia 04 de agosto, os judocas 
estiveram participando da Copa São 
Carlos de Judô, realizado na cidade de 

São Carlos. Já no dia 11 de agosto, a 
equipe de judô do Sindicato, participou 
do campeonato interestadual em 
Ribeirão Preto. O comando técnico das 
equipes é dos professores Edinho 
Everaldo e Bruno Cangiani

A diretoria do Sindicato parabeniza todos 
os judocas pelo empenho e aprendizado!

Campeonato de Bocha em duplas Taça Ouro e Prata 
tem nal disputada no Clube recreativo do Sindicato 

Os campeões da Taça Ouro foram 

Moresi, Ferrerinha e Silvia. Os Vice-

campeões foram Ade, Tone e Pedrão.  

A nal do campeonato de Bocha em 

duplas Taça Ouro e Prata, foi realizada 

(30/06), às 14 horas, no Clube 

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

Metalúrgicos. 

A terceira colocação cou para Orides, 

Japão e Macuco. 

Já os campeões da Taça Prata foram 

Ludão, Bugão e Lorca. Os vice-

campeões foram Onofre, Zé Bucha e 

Pedro Ometo. O terceiro lugar cou para 

Pé Sujo e Zequinha. As Premiações são 

realizadas em dezembro.

Homologação de rescisão contratual no Sindicato é obrigatória. 
 Decisão do Tribunal Superior do Trabalho.

A terceira turma do Tribunal Superior 
do Trabalho deu provimento a recurso 
de uma ex-vendedora da Valisére 
Indústria e Comércio Ltda, para anular 
seu pedido de demissão e condenar a 
empresa ao pagamento das diferenças 
rescisórias. Segundo a decisão, o 
descumprimento da formalidade da 
homologação da rescisão contratual 
com assistência do sindicato da 
categoria anula a demissão do 
empregado. 

Na reclamação trabalhista,  a 
vendedora disse que foi coagida a pedir 
demissão após retornar da licença-
maternidade “e sofrer  intensa 
perseguição pela empresa”. O juízo da 
81ª Vara do Trabalho de São Paulo e o 
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 
Região (SP), no entanto, consideraram 
válido o pedido. Segundo o TRT, a falta 
da assistência sindical gera apenas 
uma  p resunção  favo ráve l  ao 
trabalhador. No caso, a empresa 

apresentou o pedido de demissão 
assinado pela própria empregada. Esta, 
por sua vez, não comprovou a coação 
alegada. 

O relator, ministro Alexandre Angra 
Belmonte, observou que o recurso de 
revista foi interposto antes da vigência da 
L e i  1 3 . 4 6 7 / 2 0 1 7  ( Re f o r m a 
Trabalhista), que revogou o parágrafo 1º 
do artigo 477 da CLT, e destacou que a 
Subseção I Especializada em Dissídios 
Individuais (SDI-1) do TST decidiu que a 
exigência até então prevista na CLT é 
imprescindível à formalidade do ato. “Se 
o empregado tiver mais de um ano de 
serviço, o pedido de demissão somente 

No recurso de revista ao TST, a 
v e n d e d o r a  s u s t e n t o u  q u e  a 
homologação na forma prevista no 
artigo 477, parágrafo 1º, da CLT é 
imprescindível e, na sua ausência, seu 
pedido  de  demissão  deve  ser 
desconsiderado. 

Texto: Nelson Meyer, advogado do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região

(RR/CF) Processo: 

terá validade se assistido pelo seu 
sindicato”, concluiu, ressalvando seu 
entendimento pessoal sobre a matéria. 

RR-1987-21.2015.5.02.0081

Se a empresa cumpre a lei e faz o 
pagamento correto das verbas 
rescisór ias,  porque então  não 
h o m o l o g a r  n o  S i n d i c a t o ?  A 
homologação de rescisões “de forma 
escondida do sindicato”, diretamente 
na empresa, transmite uma imagem, 
uma noção de que alguma coisa está 

Percebe-se que o ato de homologar a 
rescisão de contrato de trabalho no 
Sindicato da Categoria Prossional 
além de representar uma legalidade, 
também t raz  para  empresa  e 
empregado maior segurança jurídica, 
eliminando riscos de futuras dívidas 
trabalhistas e questionamentos acerca 
da validade/nulidade do ato praticado. 

errada e que a empresa estaria 
tentando tirar proveito da situação em 
prejuízo do trabalhador, homologando 
as rescisões diretamente na própria 
empresa. 

Trabalhadores de forma geral, não 
p o s s u e m  c o n h e c i m e n t o 
técnico/jurídico para conferir e analisar 
o Termo de Rescisão Contrato de 
Trabalho – TRCT para saber se as 
verbas e valores que estão sendo pagos 
estão corretos ou não corretos. Já a 
empresa, no ato de homologação, vem 
sempre representada por funcionário 
de  RH  e  a té  a l gumas  vezes 
representada por advogados, com os 
quais o empregado não está preparado 
para questionar, debater e impugnar 
títulos e valores lançados na TRCT, 
função que o Sindicato pode realizar 
através de pessoas habilitadas e com 
conhecimento para realizar as 
homologações, orientando sempre o 
trabalhador de seus direitos. 
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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: 

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 

Vale Alimentação Especial de 
Natal 15% 

www.metalpiracicaba.com.br 

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

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. 

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

Trabalhador! Se a empresa não 

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

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

Vale-Compra R$ 300,00

Fiquem atentos as datas dos pagamentos

 Wagner da Silveira (Juca) 
 Secretário-Geral 

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. 

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 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.

Cláusula 20ª - Licença maternidade 
de até 60 dias.  
A cláusula benecia não só a 
trabalhadora, mas também o lho (a) 
tendo em vista que este período de 
licença maternidade proporcionará à 

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 

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.

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.

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.

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. 

Na campanha salarial de 2017, o Sindicato lutou veementemente pelo 

fortalecimento da Convenção Coletiva e garantiu até 2018 a manutenção de 

todas as cláusulas. 

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. 

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

- Garantia ao Empregado em Vias de Aposentadoria.

- Transporte e Alimentação.

CONFIRAM ALGUMAS CLÁUSULAS: 

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

- Garantia ao Empregado no período de Concessão da Aposentadoria.
- Garantia ao Empregado afastado do serviço por doença.
- Abono por Aposentadoria.
- Aprendizes.
- Complementação do 13º Salário.
- Garantias ao Empregado Estudante.

- Complementação do Auxílio Previdenciário.
- Garantias Salariais na rescisão contratual.
- Seguro de Vida.
- Piso Salarial.
- Férias.
- Horas-Extras de 60%.
- Adicional Noturno de 35%.
- Vale-Compra no valor de R$ 300,00 mensais.

TORNEIOS DE DOMINGO
Inscrições  até as 9h30 

quando começam as partidas. 

Data: 01/07/2018

 

 

(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

Vencedores do 
Domingão de Truco - (05/8)

Campeão
Fabio Alexandre e Devair Ribeiro

Vice-Campeão
Rafael Aparecido e Antonio Elias

Jean Matheus e Leandro dos Santos
3º Lugar

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

Vencedores do 
Domingão de Bilhar - (01/7)

Campeão
Daniel da Silva

Vice-Campeão
Dejair Cofani Américo

3º Lugar
Rildo José Alves

Férias recreativas garante lazer para as crianças 
no Clube dos Metalúrgicos

Julho é o mês das férias escolares, e 
para a alegria das crianças, o Sindicato 
dos Trabalhadores Metalúrgicos de 
Piracicaba e região, realizou uma 
semana interativa, com muitas 
atividades recreativas e educativas.

Durante os dias 10, 11, 12 e 13 de 
julho, a equipe da Biolazer desenvolveu 
várias brincadeiras com a criançada, 
como jogos de campo, pega a pega, 

Todos os participantes receberam lanche.

Para Manoel Castilho, diretor do Sindicato, 
“as férias recreativas trazem uma proposta 
de diversão com o melhor do lazer para as 
férias das crianças”, destacou.

queimada, pic esconde, jogos de 
quadra, atividades no parque, cama 
elástica, pula a pula, escorregador, 
dentre outros.

Escolinha de futebol do Sindicato é vice-campeã 
da Taça da Amizade 

A nal do 3º campeonato Taça da 

Amizade da escolinha de futebol do 

S ind i ca to  dos  Traba lhado res 

Metalúrgicos de Piracicaba, foi 

disputada nos dias 21 e 22 de julho, 

no Clube recreativo da entidade. 

Os alunos da escolinha de futebol do 

Sindicato, em todas as categorias, 

caram vice-campeões. Os resultados 

foram: Sub 10 (Sindicato 4 x 

Educando 5); Sub 12 (Sindicato 0 x 

Pira Soccer 1) e Sub 14 (Sindicato 1 x 

Projeto Arte de Criança 1). 

“A diretoria do Sindicato agradeçe a 
participação de todos os envolvidos, 
pais, alunos, familiares, técnicos. É um 
campeonato que tem como objetivo 
desenvolver o espírito de equipe e o 
ap r imo ramen to  da  a t i v i dade 
esportiva”, disse Ronaldo Ramalho, 
Cafú, diretor do Sindicato.

O campeonato teve início no dia 30 de 
junho. Os times participantes foram 
E.F. Sindicato dos Metalúrgicos, E.F. 
Pira Soccer, E.F. Toca da Raposa, A. A. 
Educando pelo Esporte e Projeto Arte 
de Criança. 

O campeonato conta com a participação de 51 atletas, sendo 19 da 
série ouro, 13 da série prata e 19 da série bronze. 

CAMPEONATO DE BOCHA INDIVIDUAL TEM INÍCIO NO CLUBE RECREATIVO 

Escolinha de futebol do Sindicato dos Metalúrgicos 
participa da 20ª Edição da Copa Rocha Netto

A competição que será realizada nos 

Teve início (11/08) a 20ª Edição da 

Copa Rocha Netto, promovida pela 

Associação Atlética Educando do Pelo 

Esporte com parceria da Prefeitura  

Municipal de Piracicaba, por meio da 

Selam (Secretaria Municipal de Esportes, 

Lazer e Atividades Motoras). Os jogos 

foram realizados no Clube recreativo do 

S ind ica to  dos  Traba lhado res 

Metalúrgicos de Piracicaba e região, que 

também apoia o evento.  

meses de agosto, setembro e outubro 

reúne 18 agremiações, 52 equipes e 

1,5 mil atletas divididos nas categorias 

sub-9, sub-11, sub-13, sub-15 e sub-

17. A escolinha de futebol do 

Sindicato, participa nas categorias sub-

9, sub-11, sub-13 e sub-15. 

Para João José Fuzatto, Zito, Técnico 

da escolinha, “é uma competição que 

valoriza a pratica esportiva e também 

contribuiu no desenvolvimento dos 

alunos”, destacou. 

Sócios aniversariantes do Sindicato recebem prêmios

 Aniversariante do mês de julho 
 Robesval Pereira dos Santos 

 Aniversariante do mês de junho 
 Jonathas Silva Soares dos Santos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A Convenção Coletiva do Trabalho é um 
conjunto  de  cláusulas  que  são 
estabelecidas entre o Sindicato dos 
Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba 
e as entidades patronais ligadas ao 
SIMESPI (Sindicato das Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas, de Material 
Elétrico, Eletrônicos, Siderúrgicas e 
Fundições de Piracicaba, Saltinho e Rio 
das Pedras). 

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

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

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. 

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.

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 

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. 

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.

(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. 

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

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 

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

supostos usuários no Facebook.

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

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

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

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

Fonte: O Dia

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! 

metalpiracicaba.com.br
Local: Clube Recreativo do Sindicato

SindFlash

Local: Clube Recreativo do Sindicato

DIA 14/09

Informações: (19) 3417.8140

Banda
Acrópolis e

DJ Fredd Odas

Piscinas do Clube Recreativo    reabrem (15/09) para o lazer

Mais informações na 
secretaria do Clube 

recreativo do Sindicato dos 
Metalúrgicos ou pelo telefone 

(19)3424-1433.   

Escola Técnica 
Estadual (ETEC)

A ação é uma iniciativa do Sindicato 
dos Trabalhadores Metalúrgicos de 
Piracicaba e região, em parceria com a 
Hyundai Motors Brasil e suas 
fornecedoras. Conta também com o 
apoio da Prefeitura Municipal. O 
projeto foi criado com a nalidade de 
atender as crianças de 0 a 6 anos do 
ensino infantil de Piracicaba. 

Na semana de 06 a 10 de agosto, o 
Trailer Odontológico Sorriso Cidadão, 
esteve realizando atendimento na 
Escola Técnica Estadual (ETEC). 

No período de férias escolares, o 
Trailer Odontológico Sorriso Cidadão, 
realizou atendimentos nas cidades da 
região, como também na comunidade 
de Piracicaba. Durante o mês de julho, 
o Sorriso Cidadão esteve nas cidades 
de Rio das Pedras e Torrinha. Atendeu 
também a comunidade do Jardim 
Eldorado e Parque Piracicaba.  
Procedimentos como restauração, 
limpezas, orientação sobre higiene e 
saúde bucal, foram realizadas.

Trailer Odontológico 
Sorriso Cidadão realiza 

atendimentos nas cidades 
da região
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