
Nesta Edição Campeonatos de futebol 2017

Conra as fotos 

dos campeões do 

Social Máster e 

Social Livre na
Página 7

4º Encontro Internacional de Montadoras 

O 4º Encontro Internacional de Montadoras realizado em Piracicaba nos dias 14,15 e 
16 de agosto, reuniu cerca de 80 dirigentes sindicais de vários estados do país e uma 
comitiva internacional dos estados unidos. A ameaça global aos direitos foi um dos 
temas debatidos. Página 3

O Trailer Odontológico “Sorriso Cidadão” 
realizou atendimento (26/08) no projeto 
Viva Comunidade. O evento foi 
promovido pela concessionária Intervias, 
do grupo Arteris. Página 5

ESPAÇO ABERTO 
O secretário do Emprego e Relações 

do Trabalho do Estado de São 

Paulo, José Luiz Ribeiro, fala sobre 

a importância dos sindicatos na 

sociedade.  Página 2

CONESPI
O secretário-geral do Sindicato, 
Wagner da Silveira, é o novo 
presidente do Conespi. A cerimônia 
de posse da nova diretoria foi 
realizada no Clube recreativo da 
entidade.  Página 5

AÇÕES DO SINDICATO
Após várias rodadas de negociações, a 
diretoria do Sindicato, juntamente 
com a comissão de Plr da empresa 
LinkSteel, conquistam um aumento 
no valor da Plr deste ano. Página 4

DESCONTOS 
PARA SÓCIOS

Nesta Edição

Campeonato Campão 2016

Social Campão

Conra os 

campeões do

página 7

abertas, conra na página 7

Inscrições dos 
campeonatos 
Social Livre e 
Social Máster já estão 

Preencha a cha de inscrição para o 
Social Máster na página 8

Conra na página 5

O presidente em exercício do Sindicato 
dos Trabalhadores Metalúrgicos de 
Piracicaba e região José Florêncio da 
Silva, Bahia, juntamente com o 
secretário-geral Wagner da Silveira, 
Juca, participaram nos dias 16 e 17 de 
fevereiro, do debate da CNTM sobre as 
reformas do governo e os direitos dos 
trabalhadores, no Rio de Janeiro. 

4º ENCONTRO INTERNACIONAL 
DAS MONTADORAS

S ind i ca to  dos  Traba lhado res 
Metalúrgicos de Piraciaba e região 
sediará o 4º Encontro Internacional 
das Montadoras. Página 04

Campeonatos 2017

de Ressocialização Feminino 
Sorriso Cidadão atende no Centro 

Conra na página 6

CAMPEONATOS

As inscrições para os campeonatos 
de futebol social Copão e Veterano 

já estão abertas. Página 08

Preencha a cha de inscrição para o 
Social Sênior e entregue na 

secretaria do clube. Página 8

Nesta Edição

EDITORIAL 

ESPAÇO ABERTO 

DEDINI

ASSEMBLEIA MOTOCANA

O 1º de maio é caracterizado como 

o  d i a  de  l u t a  de  t odos  os 

trabalhadores. No Brasil e em 

vários países do mundo, o feriado é 

marcado por um dia de festa e 

muita reexão. Página 02

O 1º de maio é caracterizado como 

o  d i a  de  l u t a  de  t odos  o s 

trabalhadores. No Brasil e em 

vários países do mundo, o feriado é 

marcado por um dia de festa e 

muita reexão. Página 02

Ex-trabalhadores da Dedini começam a 
receber: A liberação dos R$ 21,5 foi 
condicionada através do intenso trabalho 
da diretoria do Sindicato e da mobilização 

dos trabalhadores Página 03

Protesto Contra as Reformas do Governo

O Conespi iniciou uma campanha 
institucional contra a reforma da 
Previdência e Legislação Trabalhista, o 
secretário-geral do Sindicato Wagner da 
Silveira, Juca e o presidente da Associação 
dos Aposentados Juraci Goes, utilizaram a 
Tribuna da Câmara para protestar contra 
as reformas. Página 3

Wagner da Silveira, secretário-geral 
do Sindicato e Juraci Goes, 

presidente da Associação dos 
Aposentados protestam na Câmara 

contra as reformas do Governo

O Sindicato realizou (16/03), uma 
assembleia com os trabalhadores e ex-
funcionários da Motocana, para explicar 
o andamento do processo, referente ao 
acordo de redução de jornada e de 
salário feito pela empresa sem a 
aprovação do Sindicato. Página 03

CONESPI
Wagner da Silveira, Juca, é eleito o novo 

presidente do Conespi.  Página 04

Sindicato entrará com ação na Justiça 
referente aos atrasos nos depósitos do 
FGTS dos trabalhadores do Grupo 

Dedini  Página 05

DEDINI
Trabalhadores de São Pedro e 
reg ião te rão uma unidade de 
atendimento. Página 05

NOVO LOCAL DE ATENDIMENTO
Concorra a um show de prêmios a cada mês!

O Sindicato dos Trabalhadores 
Metalúrgicos de Piracicaba e região realiza 
sorteios aos sócios titulares aniversariantes 
do mês durante o ano todo. 

Para participar, acompanhe as informações 
que são divulgadas no site do Sindicato 
www.metalpiracicaba.com.br e no 
www.facebook.com/MetalúrgicosPiracicaba 

Fiquem 
Atentos! 

ATUALIZE O SEU CADASTRO NA SECRETARIA DO 
SINDICATO OU PELO TELEFONE (19) 3417-8143

PRÊMIOS PARA OS ANIVERSARIANTES!

AGUARDANDO

O Sindicato fechou uma parceria com a 
Abil Grupo Unidas. Com isto os 
associados da entidade poderão usufruir 
de mais de 90 convênios. Os descontos 
são variados, dentre eles clinicas 
médicas, cursos prossionalizantes, 
farmácias, etc. Página 6

 Retrô Flash NightVem ai!
do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de 
Piracicaba e região. Você vai dançar e cantar ao som 
dos hits que marcaram época nos anos 60,70,80 e 90. 
E mais: Decoração temática, ambiente com segurança, 
estacionamento, e muitas outras opções. 

Acompanhem as informações pelo
site: www.metalpiracicaba.com.br

Clube Recreativo, Escolinha de Futebol, Ginástica Rítmica, Academia, 

Colônia de Férias, Previdência Social, Dentista, Advogado, Homologação, 

Orientações Trabalhistas, Seguro Acidente, Convênio Estudantil, dentre outros.

O ASSOCIADO TEM 
MUITOS BENEFÍCIOS

Mais informações 
(19) 3417.8140

FIQUE SÓCIO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS

Metalúrgicos de Piracicaba e região aprovam reajuste 
salarial, renovam a Convenção Coletiva e garantem direitos   

Os salários dos trabalhadores 
abrangidos pela Convenção Coletiva de 
Trabalho, vigentes em 31 de outubro 
de 2018, serão aumentados em 4%, a 
partir de 01 de janeiro de 2019. 

As empresas concederão aos 
empregados, em caráter excepcional, 
um Vale Alimentação Especial de 
Natal em valor equivalente a , o 15%
qual poderá ser concedido de uma só 
vez até o dia , sobre o 20/12/2018
salário nominal do empregado vigente 

em ; ou em até 3 parcelas, nos termos dezembro/2018
abaixo: 

5% sobre o salário nominal do empregado já reajustado 
com percentual previsto na cláusula denominada de 
aumento salarial, referente à , a data base novembro/2018
ser concedido até . 20/01/2019

5% sobre o salário nominal do empregado já reajustado 
com o percentual previsto na cláusula denominada de 
aumento salarial, referente à  , a data base novembro/2018
ser concedido até . 20/02/2019

5% sobre o salário nominal do empregado, vigente em 
dezembro/2018 20/12/2018, a ser concedido até o dia .

A partir de  o Vale-1º novembro/2018
Compra será de .R$ 315,00

Em soma no nal do período de 12 
meses, o Vale-Compra representa um 
total de , sendo assim R$ 3.780,00

uma conquista aos Metalúrgicos.

  

Para cada estabelecimento que 
contava em 01/11/2018, com até 100 
empregados da categoria, o salário 
normativo será de , R$ 1.395,68 a 
partir de 01 de janeiro de 2019. 

Para cada estabelecimento que contava em 
01/11/2018, com mais de 100 empregados da 
categoria, o salário normativo será de  R$ 1656,51, a 
partir de 01 de janeiro de 2019. 

Em empresas de , 1 a 30 empregados
o valor será de . De R$299,52 31 a 
50 empregados o valor  será 
R $ 4 3 6 , 8 0 5 0 .  A c i m a  d e  
empregados, livre negociação. 
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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
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Visite nosso site pelo computador, tablet e celular: www.metalpiracicaba.com.br

Os salários dos trabalhadores 
abrangidos pela Convenção Coletiva de 
Trabalho, vigentes em 31 de outubro 
de 2018, serão aumentados em 4%, a 
partir de 01 de janeiro de 2019. 4%

Reajuste
Salarial

As empresas concederão aos empregados, em caráter excepcional, um Vale Alimentação Especial 
de Natal em valor equivalente a 15%, o qual poderá ser concedido de uma só vez até o dia 
20/12/2018, sobre o salário nominal do empregado vigente em dezembro/2018; ou em até 3 
parcelas, nos termos abaixo: 

5% sobre o salário nominal do empregado já reajustado com o percentual previsto na cláusula denominada de aumento 
salarial, referente à data base novembro/2018, a ser concedido até 20/02/2019. 

5% sobre o salário nominal do empregado, vigente em dezembro/2018, a ser concedido até o dia 
20/12/2018.

5% sobre o salário nominal do empregado já reajustado com percentual previsto na cláusula denominada de aumento 
salarial, referente à data base novembro/2018, a ser concedido até 20/01/2019. 

15%

Vale Alimentação 
Especial de Natal 

A partir de 1º novembro/2018 o Vale-Compra será de R$ 315,00.
  
Em soma no nal do período de 12 meses, o Vale-Compra representa um total de R$ 3.780,00, o 
que representa uma conquista aos Metalúrgicos. R$315,00

Vale-Compra 

Para cada estabelecimento que contava em 01/11/2018, com até 100 empregados da categoria o 
salário normativo será de R$ 1.395,68, a partir de 01 de janeiro de 2019. 

Para cada estabelecimento que contava em 01/11/2018, com mais de 100 empregados da 
categoria, o salário normativo será de R$ 1656,51, a partir de 01 de janeiro de 2019. 

Participação 
nos Lucros e / 
ou Resultados 

Em empresas de 1 a 30 empregados, 
o valor será de R$ 299,52. De 31 a 
50 empregados o valor será R$ 
436,80. Acima de 50 empregados, 
livre negociação. 

Participação 
nos Lucros e / 
ou Resultados 

Salário 
Normativo 

(Piso Salarial)

Reajuste
Salarial

4%

15%

Vale Alimentação 
Especial de Natal 

Participação 
nos Lucros e / 
ou Resultados 

PLR

R$315,00

Vale-Compra 

O Sindicato , a renovação de  garantiu por dois anos (2018/2020)
todas as cláusulas estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho: 

Garantia ao Empregado Afastado do Serviço por Doença

Garantia ao Empregado em vias de Aposentadoria

Garantia Temporária de Emprego ao Empregado Portador 
de Doença Prossional

Garantia de Emprego ao Empregado Vítima de Acidente 
no Trabalho

Horas-extras

Adicional Noturno

Seguro de Vida

Abono por Aposentadoria

dentre outros. 

Piso 
Salarial
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Diretoria scaliza ativamente as Eleições da CIPA na base 
A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba realiza 
uma ampla scalização e participação nas eleições de CIPA nas empresas da 
base para assegurar o processo democrático na escolha dos representantes.

Luis Augusto Sotopietro e Evaldo Ferezini

Eduardo Gozzer

Luis Augusto Sotopietro e Evaldo Ferezini
Antonio Edison Alcarde

Eduardo Gozzer

Ronaldo Ramalho

Luis A. Sotopietro, Antonio Edison Alcarde e Evaldo Ferezini

Luis Augusto Sotopietro e Evaldo Ferezini

Diretor

13/09

01/09
11/09

26/09
27/09

20/09
22/09

15/09

Data Empresa
Manetoni
Danpower
Varixx
Marrucci
Doowon

Eacial
Elliott Group

Proveraço

DENUNCIA
ANÔNIMA

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

Se você trabalhador sofre ou já sofreu com alguma situação de 
desrespeito no ambiente de trabalho, . Entre em DENUNCIE
contato com o nosso Sindicato (Rua Prudente de Morais, 914) 
      ou pelo telefone 3417-8140 - www.metalpiracicaba.com.br

www.metalpiracicaba.com.br

para o Sindicato dos 
Trabalhadores Metalúrgicos 

de Piracicaba e Região

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

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

DENUNCIE!!!

Sindicato defende, amplia e 
garante direitos aos trabalhadores 

Além disto, a reforma trabalhista, tem 
como objetivo enfraquecer a participação 
do Sindicato nas negociações. 

Na Campanha Salarial deste ano, a 
d i r e t o r i a  do  S i nd i c a t o  l u t ou 
veementemente pela manutenção da 
Convenção Coletiva de Trabalho, 
garantindo por dois anos, a renovação e 
atualização das principais cláusulas, 
inclusive com a reposição da inação do 
último período. 

Trabalhador, não se deixem enganar. A 
reforma trabalhista, quer impor 
retrocessos. Sem a Convenção Coletiva, o 
trabalhador não tem poder de discussão 

Trabalhador! Vamos valorizar o Sindicato 
e a Convenção Coletiva de Trabalho, pois 
agora com a reforma trabalhista, novas 
regras estão sendo implantadas em 
benefícios das empresas, causando 
graves prejuízos aos trabalhadores. 

com o patrão.  A classe trabalhadora 
precisa continuar unida. Temos que 
fortalecer o Sindicato e intensicar as 
mobilizações. 

O nosso objetivo será sempre defender e 
ampliar os direitos dos trabalhadores, 
direitos estes, que jamais poderão se 
perder. 

A categoria metalúrgica conta com um 
Sindicato forte e atuante, que busca 
sempre os melhores salários, melhores 
condições de trabalho,  ampara 
juridicamente o trabalhador, proporciona 
lazer no Clube recreativo, oferece serviços 
de saúde para a toda família, tais como 
tratamentos odontológicos, dentre outros. 
Cumpre um importante papel social, com 
ações  que promovem melhores 
condições de vida aos metalúrgicos, 
como também no desenvolvimento do 
município, como por exemplo, as PLRs 
negociadas pelo Sindicato, que injetam 
milhões na economia de Piracicaba e 
região. 

Aproveito para desejar a toda a família 
metalúrgica, um Feliz Natal e um Ano 
Novo de muitas realizações. 

2018 está na reta nal, mas temos um Ano 
Novo pela frente. O nosso trabalho não para. 
Que prossigamos juntos, para avançarmos 
ainda mais e garantirmos conquistas.  

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

 Conquistas do Sindicato aos trabalhadores 
ampliam os ganhos da categoria

Fique sabendo!

Os trabalhadores metalúrgicos de Piracicaba e região, são os únicos do estado 
de São Paulo, que  recebem o Vale-Compra. mensalmente

No Vale-Compra não há incidências de impostos. Em soma no período de 12 
meses, ao calcular sobre o valor atual de R$ 315,00, o trabalhador tem um 
ganho anual de R$ 3.780,00. Cerca de 23.500 trabalhadores são 
beneciados.

O Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e região foi um dos 
pioneiros na luta pela negociação da PLR no Brasil, quando o programa ainda 
nem era regulamentado pela lei 10.101/2000. Umas das primeiras 
negociações, liderada pelo atual vice-presidente do Sindicato, José Luiz Ribeiro, 
quando era presidente da entidade, foi realizada na empresa Caterpillar, no 
nal da década de 90. 

VALE-COMPRA

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E/OU RESULTADOS 

DENUNCIA
ANÔNIMA

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

      ou pelo telefone 3417-8140 - www.metalpiracicaba.com.br

Se você trabalhador sofre ou já sofreu com alguma situação de 
desrespeito no ambiente de trabalho, . Entre em DENUNCIE
contato com o nosso Sindicato (Rua Prudente de Morais, 914) 

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!

TRABALHADOR! 

www.metalpiracicaba.com.br

ENVIE SEU CURRÍCULO 
para o Sindicato dos 

Trabalhadores Metalúrgicos 
de Piracicaba e Região

O pagamento mensal de salários deverá ser efetuado até o 5º dia útil do mês 
subsequente ao trabalhado, nos termos da legislação trabalhista vigente. 

PAGAMENTO DE SALÁRIO 

13º SALÁRIO

A  do 13º salário deverá ser paga até o , segunda parcela dia 20 de dezembro
prazo máximo para a quitação do mesmo. 

ATENÇÃO AS DATAS DOS PAGAMENTOS! 

/MetalurgicosPiracicaba
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Campanha Salarial 2018 – Em defesa da Convenção Coletiva 
Retroceder jamais - Juntos somos mais fortes

A Campanha Salarial dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e região, teve 

início (21/09), com a aprovação da pauta de reivindicação. Durante todo este 

período, a diretoria do Sindicato, esteve diariamente nas portas das empresas, 

intensicando a mobilização, em defesa dos direitos e da Convenção Coletiva de 

Trabalho. 

Foram dezenas de assembleias, e após inúmeras rodadas de negociações, a 
diretoria do Sindicato, conquistou o aumento salarial aos trabalhadores e a 
renovação de todas as cláusulas. “A união e a mobilização demonstrada pelos 
trabalhadores, juntamente com a conança depositada na diretoria do Sindicato, 
foram determinantes para que garantíssemos todas estas conquistas”, destacou 
Wagner da Silveira, Juca, presidente do Sindicato.  

Confiram todas as fotos da Campanha Salarial pelo site: www.metalpiracicaba.com.br

Em caso de dúvidas, denúncias, informações 
trabalhistas, reclamações, irregularidades na 

empresa em que você trabalha.

(19) 99659.8062(19) 3417.8140

não sofra
em silêncio

DENUN
CIE!

TRABALHADOR! 

 José Luiz Ribeiro, Vice-Presidente
 licenciado do Sindicato dos 
 Trabalhadores Metalúrgicos de 
 Piracicaba e região 

Nossa unidade é a nossa força 

A população brasileira ainda passa por 
momentos difíceis, de desemprego, 
insegurança política, desaceleração 
econômica, dentre outros. Mas, são 
justamente em momentos como estes, 
que temos que acreditar e não perder a 
esperança. 

Que em 2019, continuamos unidos, 
em busca de melhores salários, 
empregos, saúde, segurança e 
principalmente do desenvolvimento 
econômico e social do país. Desejo a 
toda a família metalúrgica e aos 
cidadãos de Piracicaba e região, um 
Feliz Natal e um Ano Novo, de muita 
paz. 

A Campanha Salarial dos Metalúrgicos 
des te  ano,  ex ig iu  empenho e 
dedicação, da diretoria do Sindicato, 
c o m o  t a m b é m  d e  t o d o s  o s 
trabalhadores. Foi uma batalha árdua, 
devido aos percalços da reforma 
trabalhista, mas juntos conseguimos 
v en c e r  e  man t e r  o s  d i r e i t o s 
conquistados. 
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Desde 1947 defendendo o trabalhador metalúrgico
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Diretoria scaliza ativamente 
as Eleições da CIPA na base 

Luis A. Sotopietro e Evaldo Ferezini

Edison Alcarde e Evaldo Ferezini 

Edison Alcarde
Ronaldo Ramalho - Rodrigo do Amaral acompanhou 

Luis A. Sotopietro e Evaldo Ferezini

Ronaldo Ramalho
Edison Alcarde

Diretor

Denis Mota Alves e Carlos Ribeiro

Luis A. Sotopietro - Rodrigo do Amaral acompanhou 
as eleições 

05/07

19/09 
19/09 

26/06

17/07

Data

27/06
29/06
30/06

20/06

Feaço

Alutec

Naval

LinkSteel

NG-Vila

Requiph

Empresa

Painco
Fumperlita
Catálise

www.metalpiracicaba.com.br

ENVIE SEU CURRÍCULO 
para o Sindicato dos 

Trabalhadores Metalúrgicos 
de Piracicaba e Região

Cláusulas da Convenção Coletiva  e são renovadas por 2 anos
beneciam todos os trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e região

A CONVENÇÃO COLETIVA VALE MAIS QUE A LEI
- Na Convenção Coletiva de Trabalho dos Metalúrgicos, as horas 
extraordinárias quando prestadas de segunda a sábado, serão 
remuneradas com 60% de acréscimo em relação à hora normal. 

- A lei estabelece acréscimo de 50% em relação a hora normal, 
para as horas trabalhadas de segunda a sábado.

HORAS EXTRAORDINÁRIAS

 - A lei garante o pagamento de adicional noturno de 20%.

- Na Convenção Coletiva de Trabalho dos Metalúrgicos, o 
percentual é ampliado para 35%. 

ADICIONAL NOTURNO

 

 - A lei da PLR (10.101/2000), não obriga e nem orienta as 
empresas a promover negociação para a xação de Participação 
nos Lucros e/ou Resultados. 

- A Convenção Coletiva de Trabalho dos Metalúrgicos, estabelece 
a PLR a todos os trabalhadores. Empresas, acima de 50 
trabalhadores, têm que ter livre negociação. Já as empresas com 
menos de 50 funcionários, o valor é xo. 

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E/OU RESULTADOS

 - Pela lei as empresas não são obrigadas a fornecer mensalmente 
a Cesta Básica/Vale Alimentação aos trabalhadores. 

- A Convenção Coletiva de Trabalho dos Metalúrgicos, garante 
mensalmente ao trabalhador, uma Cesta básica de alimentos 
não perecíveis ou um Vale Alimentação, correspondente no valor 
que consta no acordo. A partir de novembro/2018, o valor é de 
R$ 315,00. 

CESTA BÁSICA/ VALE ALIMENTAÇÃO

- Pela Convenção Coletiva de Trabalho dos Metalúrgicos, as 
empresas procederão conforme a lei no que se refere a licença 
maternidade, podendo inclusive aderir ao Programa Empresa 
Cidadã instituído pela lei nº 11.770/2008 para ns de prorrogá-
la por 60 dias. 

 - A lei garante a licença maternidade de 120 dias. 

LICENÇA MATERNIDADE

- Na Convenção Coletiva de Trabalho dos Metalúrgicos, no 
caso de casamento do empregado a licença remunerada 
será de 3 dias úteis consecutivos ou 5 dias corridos, a 
critério do empregado, contados a partir da data do 
casamento ou do dia imediatamente anterior. 

 - A lei prevê que o empregado poderá deixar de comparecer ao 
serviço sem prejuízo do salário, até 03 dias consecutivos em 
virtude do casamento. 

LICENÇA PARA O CASAMENTO 
Parágrafo 2º: o auxílio creche, objeto desta cláusula, não 
integrará, para nenhum efeito, o salário da empregada. 

 - A lei não obriga as empresas a oferecerem creche ou 
ressarcimento de despesas havidas com a guarda, vigilância e 
assistência de lho, cando a cargo exclusivamente da empregada. 

Parágrafo 1º: o auxílio previsto nesta cláusula poderá ser pago à 
mãe mediante sua opção, após o retorno ao trabalho. 

- Pela Convenção Coletiva de Trabalho dos Metalúrgicos, as 
empresas que não possuem creches próprias, poderão optar 
entre celebrar o convênio previsto no parágrafo 2º do artigo 389, 
da CLT, ou reembolsar diretamente à empregada as despesas 
comprovadamente havidas com a guarda, vigilância e 
assistência de lho legítimo ou legalmente adotado, em creche 
credenciada, à sua escolha, até o limite do valor correspondente 
a 40% do menor salário normativo da categoria, por mês, por 
lho (a) com idade até um ano. Na falta do comprovante supra 
mencionado será pago diretamente às empregadas o valor 
correspondente a 20% do menor salário normativo da categoria, 
por mês, por lho (a) com idade de até um ano. 

Parágrafo 3º: estão excluídas do cumprimento desta cláusula as 
empresas que tiverem condições mais favoráveis, ou acordos 
especícos celebrados com o sindicato representativo da categoria 
prossional. 

AUXÍLIO CRECHE

- A lei autoriza a terceirização discriminada de qualquer atividade 
das empresas seja, meio ou m, e não regula a utilização de 
serviços temporários.

- Na Convenção Coletiva de Trabalho dos Metalúrgicos, salvo 
acordo coletivo com o sindicato prossional, na execução dos 
serviços de sua atividade produtiva fabril ou atividade principal, 
no segmento representado pela categoria prossional abrangida 
por esta Convenção Coletiva de Trabalho, as empresas não 
poderão valer senão de empregados por ela contratados sob o 
regime da CLT. 

Parágrafo único: nos casos de substituição de empregados em 
decorrência da licença maternidade, o prazo previsto na lei nº 
6.019/74, a critério da empresa, poderá ser prorrogado pelo 
prazo do efetivo afastamento. 

MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA 

Parágrafo 2º: na ocorrência de acidente fatal de trajeto, a mesma 
comunicação ao sindicato, deverá ser feita no mesmo prazo, a 
partir da data em que a empresa tomar conhecimento do fato. 

Parágrafo 1º: em caso de acidentes fatais ou graves, com ou sem 
afastamentos do trabalho, o sindicato deverá receber em 48 horas 
a respectiva CAT, sendo permitida sua entrada no local de trabalho 
para inspeção “in loco”, acompanhado de representante da 
empresa. 

- Pela Convenção Coletiva de Trabalho dos Metalúrgicos, as 
empresas deverão, prioritariamente, entregar aos empregados 
ou seus dependentes, bem como ao Sindicato da categoria, nos 
termos da Lei 8.213/91, cópia da C.A.T, seja em caso de 
acidente, doença do trabalho, prossional e ocupacional. A 
entrega deverá ser feita dentro de 48 horas da ocorrência salvo 
em caso de morte, na qual impõe-se entrega imediata. No caso 
de recusa, a empresa deverá fornecer declaração informando o 
motivo da mesma. 

 - A lei não exige que as empresas comuniquem ao Sindicato, a 
ocorrência de doença prossional e acidente de trabalho, 
impedindo a scalização, acompanhamento, e a defesa dos 
direitos do doente ou acidentado. 

EMISSÃO DE COMUNICAÇÃO DE 
ACIDENTE DE TRABALHO (CAT)

Trabalhador! Conheça os seus Direitos
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Departamento odontológico do Sindicato realiza 5 mil atendimentos por mês 
O Sindicato  dos  Trabalhadores 

Metalúrgicos de Piracicaba e região, 

oferece tratamentos odontológicos de 

qualidade à sócios e dependentes. A 

Sede, (Rua Prudente de Moraes, 914, 

centro), dispõe de 11 consultórios 

modernos. Cerca de 45 dentistas, com 

especialidades em todas as áreas, 

atendem na entidade, mais o plantonista 

de emergência (nais de semana, 

feriados e recesso de m de ano).  Procedimentos odontológicos como: 

S í m b o l o  d e  o r g a n i z a ç ã o  e 
comprometimento do Sindicato com a 
família metalúrgica, no departamento 
odontológico, os atendimentos são 
realizados em adultos, como também em 
crianças.  São 117 períodos semanais, 
de 4 horas cada um, somando cerca de 
10 atendimentos por período, totalizando 
em média, cerca de 5 mil atendimentos 
por mês. 

Os atendimentos acontecem de segunda à quinta-feira, das 8 às 21 horas. 

Sextas-feiras, das 8 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 (às sextas-feiras). Das 7h30 às 10h30 (aos sábados). 

Os sócios e dependentes devem procurar a recepção do departamento 

odontológico (Rua Prudente de Moraes, 914, centro), em posse da 

carteirinha, para agendar o tratamento. 

Tratamentos preventivos de raspagens 

(limpeza), aplicação de úor, orientações 

de higiene bucal, aplicação de selante. 

Restaurações, endodontia (canal), cirurgias 

periodontais (aumento de coroa clínica, 

gengivoplastia, enxerto gengival), cirurgias 

dentárias (extrações simples, múltiplas, 

cirurgias de terceiros molares, cirurgias de 

dentes supranumerários, cirurgias para 

tracionamento de dentes inclusos e 

impactados com parceria da ortodontia). 

O atendimento odontológico do Sindicato 
é feito em parceria com a Albus Dente, 
desde 2005. Segundo Wagner da Silveira, 
Juca, presidente do Sindicato, “oferecer 
ótimas condições de saúde ao trabalhador, 
é também um dos objetivos do Sindicato. 
A saúde começa pela boca”, disse. 

Na pediatria também são realizados 
todos  os  procedimentos,  como 
endodontia de dentes decíduos (dentes 
de leite), restaurações e extrações. 

Em Rio das Pedras – Atendimentos odontológicos também são realizados. A Subsede do Sindicato, está localizada na Travessa Pratés, 400, jardim Antonieta. O 
departamento odontológico ca no mesmo prédio do Sindicato da Alimentação, após parceria formada com a entidade. Informações (19) 3493-2921. 

Recesso de Fim de Ano

DEPARTAMENTO JURÍDICO
O plantão de atendimento dos Advogados trabalhistas foi realizado até o dia 29 
de novembro 21 de janeiro/2019. O retorno será no dia .

Em virtude do , o Sindicato dos Trabalhadores recesso coletivo de m de ano
Metalúrgicos de Piracicaba e região comunica a todos os associados, que os 
departamentos da Sede Centro, estarão fechados dos dias 17 de dezembro de 
2018 à 06 de janeiro de 2019 07 . As atividades retornam normalmente no dia 
de janeiro de 2019.

SEDE CENTRO – RUA PRUDENTE DE MORAES, 914

Os atendimentos dos advogados da Previdência Social foram realizados até o 
dia 29 de novembro 16 de janeiro/2019. O retorno das atividades será no dia .

PREVIDÊNCIA SOCIAL

CLUBE RECREATIVO - AV. DOIS CÓRREGOS, 3110

24, 25 e 26/12 – Fechado (Natal).

Dos dias  as atividades funcionam normalmente.27 a 30 de dezembro

normalmente até o dia 23 de dezembro. 

As atividades do Clube recreativo funcionam 

31, 01 e 02/2019 – Fechado (Ano Novo).

A partir de – . 03/01/2019  As atividades voltam a funcionar normalmente

ACADEMIA 

A academia estará fechada entre os dias 24 de dezembro e 06 de janeiro de 
2019 07 de janeiro de 2019. As atividades retornam no dia .

 Em caso de  (19)3417-8140.  emergência odontológica

Mais informações / emergências pelo telefone (19)3417-8141 ou 3417-8142. 

Quem não é metalúrgico, agora poderá também utilizar o departamento odontológico

Saiba como utilizar o serviço: 


