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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

Informativo
Boletim

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

Quando você diz sim ao Sindicato conquista , você 
benefícios e diz não a precarização do trabalho

Oferecer tratamento odontológico de qualidade! É com este objetivo, que o 
Sindicato dispõe em sua Sede, de 11 modernos consultórios odontológicos. 
45 dentistas atendem em várias especialidades, mais o plantonista de 
emergência (ns de semana, feriados e recesso de m de ano). Em média, são 
realizados cerca de 5 mil atendimentos por mês. Em soma no período de um 
ano, são mais de 60 mil atendimentos.

Precisamos manter o departamento 
odontológico do Sindicato

+ de 60 mil atendimentos ao ano!

Em Rio das Pedras, os atendimentos odontológicos também são realizados. A subsede 
ca localizada na Travessa Pratés, 400, jardim Antonieta. Informações (19) 3493-2921

FIQUE SABENDO – Agora, quem não é metalúrgico 
também poderá utilizar o departamento odontológico. Mais 

Informações/ emergências pelo telefone 
(19) 3417-8141 ou 3417-8142

Os advogados do Sindicato estão sempre presentes nos momentos em que as 
pessoas precisam defender e assegurar os seus direitos. Para apoiar os 
trabalhadores, contamos com uma equipe de advogados especializados, que 
fornecem toda a orientação necessária. Dúvidas sobre processos trabalhistas, 
fechamento de empresas, revisão de aposentadoria, dentre outros, os 
advogados do Sindicato prontamente irão esclarecer as informações.

Associado! Esse é um benefício oferecido pelo Sindicato para você.

Precisamos manter o departamento 
jurídico do Sindicato

12 mil atendimentos jurídicos. 
No período de 2013 à 2018, foram realizados 

Não aceite homologar demissão sem a presença do Sindicato, pois mesmo 
com a reforma Trabalhista, o Sindicato manteve em sua sede um 
departamento de homologação, que realiza a conferência de todos os cálculos 
trabalhistas e assegura que as verbas rescisórias pagas pelas empresas, 
estejam em conformidade com a lei.

Não que desprotegido, faça a sua 
homologação no Sindicato!

Trabalhador! Não se deixe enganar, a sua 
homologação continua a ser feita no Sindicato. 

Em 2018, foram realizadas 1746 homologações no 
Sindicato, uma média de 146 por mês

Temos também os campeonatos de futebol que agitam o Clube recreativo 
durante o ano todo: Campão são 20 equipes; Social Livre 48 equipes; Social 
Veterano 11 equipes; Social Máster 9 equipes; Social Copão 45 equipes; 
Social Sênior 8 equipes. 

O Sindicato oferece aos sócios e dependentes, um Clube recreativo repleto de 
atividades. São piscinas, moderna academia, sauna, quiosques para churrasco, 
campos de futebol, salão de eventos, quadras poliesportivas, playground, 
campos de areia, mesas para ping pong, bilhar e pebolim, campos de bocha, 
lanchonetes, estacionamentos, atividades esportivas, dentre outros. Em média 
100 pessoas participam da escolinha de futebol; 30 alunos no judô; 53 alunos 
na Ginástica Rítmica; 50 pessoas disputam os campeonatos de bocha.

 Aos nais de semana, as piscinas do Clube recreativo chegam a receber 
em média cerca de 400 pessoas

Precisamos manter a estrutura no Clube 
recreativo do Sindicato, um dos maiores da região

Termo de opção referente ao desconto e recolhimento da Contribuição Sindical em 
favor do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e região 

empregado (a) da Empresa______________________________________ sob o número de registro nº________________, 

venho através deste formulário, manifestar-me prévia e expressamente sobre o desconto de 01 (um) dia do meu salário, no 

mês de Março de 2019, referente a Contribuição Sindical Facultativa, conforme artigo 582 da CLT, c.c MP 873/2019, a ser 

recolhida em favor do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e região – CNPJ 54.406.921/0001-88. 

Eu,________________________________________________________________________________________________, 

(   ) Sim, desejo efetuar o recolhimento da contribuição sindical ao 
Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e região e 
autorizo o desconto em folha de pagamento.

Por todo o exposto, assino de livre e espontânea vontade o presente 
formulário, para que se produzam os efeitos jurídicos necessários.

(   ) Não, não desejo efetuar o recolhimento da contribuição sindical. 

Piracicaba, _______ de _____________ 2019

Nome:______________________________________________ RG:_________________ CPF: ______________________

Entregue a ficha preenchida no RH da empresa.
*O prazo da entrega é até 25 de março de 2019
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PLR 
(Participação nos Lucros e/ou Resultados)

Cesta básica (Vale-Alimentação)

Horas extraordinárias Adicional Noturno 

A CONVENÇÃO 

COLETIVA VALE 

MAIS QUE 

A LEI

Trabalhador! Conheça os seus Direitos! 
Entenda o que é a Convenção Coletiva 

Garantia de emprego aos afastados 
por doença profissional e acidente de trabalho

Seguro de Vida

Na Convenção Coletiva de Trabalho dos Metalúrgicos, 
as horas extraordinárias quando prestadas de segunda a 
sábado, serão remuneradas de 60 à 100% de 
acréscimo em relação à hora normal.

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

Na lei o pagamento do adicional noturno é de 20%.

o adicional noturno é de 35%. 
Na Convenção Coletiva de Trabalho dos Metalúrgicos, 

A Convenção Coletiva de Trabalho dos Metalúrgicos, 
estabelece PLR a todos os trabalhadores. 

- De 31 a 50 empregados, o valor é de R$ 436,80. 

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.

- Empresas de 01 a 30 empregados, o valor a ser pago 
de PLR é de R$ 299,52.

- Acima de 50 empregados, é livre a negociação entre 
Sindicato e empresas.

A Convenção Coletiva de Trabalho dos Metalúrgicos 
garante mensalmente a todos os trabalhadores, uma 
Cesta básica de alimentos não perecíveis ou um Vale 
Alimentação, correspondente no valor que consta no 
acordo.

O valor representa a injeção de R$ 7,4 milhões na 
economia de Piracicaba e região.

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

A lei 8231/91 garante ao trabalhador acidentado ou 
doença prossional, estabilidade de 12 meses no emprego.

A Convenção Coletiva de Trabalho dos Metalúrgicos, 
garante estabilidade no emprego ao trabalhador 
acidentado ou doença prossional, em período mínimo 
de 48 meses ou até a aposentadoria.

A lei não oferece nenhum seguro de vida aos 
trabalhadores.

A Convenção Coletiva de Trabalho dos Metalúrgicos oferece um 
seguro de vida especial, que benecia os trabalhadores 
metalúrgicos. Por morte natural ou acidental o valor é de R$ 57 
mil. Invalidez permanente total ou parcial, por acidente, o valor é de 
R$ 60 mil. Auxílio Funeral, é de R$ 3 mil. *Para o trabalhador ter 
direito ao seguro de vida, é necessário a empresa fazer a adesão.

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

PRÊMIOS PARA OS
ANIVERSARIANTES
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Conram todos os benefícios 
pelo site do sindicato 

www.metalpiracicaba.com.br
ou pelo whatsApp: 
(19) 99659-8062

...DENTRE OUTROS


