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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 JOGUE O JORNAL NO LIXO, ENTENDA SEUS DIREITOS TRABALHISTAS

VITÓRIA NO PROCESSO DO FGTS DOS 
TRABALHADORES DA ATIVA E DEMITIDOS DA DEDINI 

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/

Desde 2009, a diretoria do Sindicato dos 

Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e região, 
segue na luta por este direito. A Justiça do Trabalho, 

deu . Agora, os setença favorável ao trabalhador
trabalhadores com  e os contrato vigente empregados 
demitidos  06 de março de 2012a partir de , devem 
comparecer no departamento jurídico do Sindicato, 

com os documentos necessários por exigência 
judicial. Conra todas as informações na . página 5

Em caso de irregularidades na empresa em que você trabalha, 
entre em contato no telefone (19) 3417-8140 e fale com um 
dos nossos diretores ou pelo site www.metalpiracicaba.com.br 

Dedini Matriz 

Dedini Mecânica 

Sindicato realizou as assembleias na  conforme o edital. Dedini (Matriz, Mecânica e Fundição)

FGTS é um direito 

do trabalhador! Trabalhador, faça 

valer os seus direitos!

Dedini Fundição 

Juntos somos 

mais fortes! 
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O que mais falta acontecer neste país?

O governo do presidente Jair Bolsonaro, 
quer reduzir em 90%, as normas de 
segurança e saúde do trabalho no país, 
as chamadas NRs. Segundo o 
presidente, o objetivo seria simplicar as 
regras e melhorar a produtividade. 

São estatísticas que só conrmam a falta 
de investimentos, conscientização e 
recursos, em uma questão que deveria 
ser primordial. As NRs preveem uma 
série de proteções e regulamentações 
aos trabalhadores, e têm como objetivo, 
garantir direitos aos funcionários em 

Mas como podemos aceitar uma 
alteração como esta, em um país que 
ocupa, a 4º posição no ranking de 
acidentes de trabalho. 

Segundo dados do Observatório Digital, 
de 2012 a 2018, foram registrados 
4.503.631 acidentes de trabalho. O 
país contabiliza uma morte por acidente 
em serviço, a cada 3h40. Em 
Piracicaba, foram 5170 acidentes de 
trabalho em 2018. 14 acidentes por 
dia. 60 mortes por acidentes de 
trabalho, nos últimos 5 anos. 

casos de acidentes de trabalho. 

O Brasil, está virando um país de 
retrocessos. Já extinguiram o Ministério 
do Trabalho; o número de agentes 
scalizadores é cada vez menor; 
aprovaram uma reforma Trabalhista que 
retirou diretos dos trabalhadores; o 
desemprego só aumenta; cortes de 
recursos na educação; agora o governo 
quer aprovar uma reforma da 
Previdência Social ,  e laborada 
estrategicamente para prejudicar os 
trabalhadores e acabar com a 
aposentadoria. O que mais falta 
acontecer neste país? 

Com a alteração das NRs, os 
trabalhadores estarão sujeitos a sofrer 
mais acidentes, e carão cada vez mais a 
mercê dos patrões, devido a isenção dos 
custos de normalização e segurança do 
trabalho, que poderão ocorrer. 

Os trabalhadores não podem pagar esta 
conta. Precisamos lutar contra estes 
ataques. E é neste sentido, que a 
diretoria do Sindicato, segue realizando 
assembleias nas portas das empresas, 
como forma de orientar e conscientizar 
os trabalhadores, sobre o atual momento 
do país. 

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

DENUNCIE!!!

Questão de Compromisso

Mais  uma vez  me é  dada  a 
oportunidade de fazer algo mais pela 
classe trabalhadora. A convite do 
prefeito Barjas Negri, assumi a 
Secretaria Municipal de Emprego de 
Piracicaba e, como sempre, com toda 
a disposição possível para estar 
buscando  me lho r ias  pa ra  os 
trabalhadores, particularmente na 
geração de empregos, certamente um 
dos maiores problemas de nosso país.

Estou certo que também estarei 
valorizando mais uma vez o Sindicato 
dos Metalúrgicos de Piracicaba, do 
qual me licenciei da vice-presidência 
para assumir o cargo de secretário 
municipal. Aliás, independentemente 
do cargo, sei que estarei ajudando 
como sempre nosso Sindicato e nossa 
Federação em tudo o que puder.

Conto com o apoio de todos meus 
companheiros e companheiras em 
mais esta empreitada. Lutar por 
melhores condições de vida para os 
trabalhadores tem sido minha vida e 
meu compromisso. Assim foi como 
diretor do Sindicato, como presidente 
do mesmo, como vereador por 3 
mandatos, como secretário de estado 
e, assim será, sempre trabalhando 
pelo bem da família metalúrgica do 
estado de São Paulo e das demais 
categorias prossionais de todo 
Brasil.

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 

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

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

www.metalpiracicaba.com.br

DENUNCIE! Não sofra em silêncio

Diretoria scaliza ativamente 
as Eleições da CIPA na base 

Manoel de Castilho e Ademir Márcio dos Santos
Diretor

03/01
Data Empresa

ArcelorMittal

Funciona de segunda a quinta-feira, das 

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

Departamento Odontológico - Sede 
Centro

Os horários do Departamento 
Odontológico são: de segunda a quinta-
feira, das 7h30 às 21 horas. Exceto às 
sextas-feiras, das 7h30 às 18 horas. 

Emergência das 8 às 10 horas e das 13 
às 19 horas,

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.

 ou ligue no telefone 3417-8140.

Departamento Jurídico - Sede Centro

quintas-feiras, das 8 às 10h30.

Secretaria - Sede Centro

Previdência Social - Sede Centro

8 às 21horas, exceto às sextas-feiras,

sexta-feira, das 9 às 21horas.

Segunda, terça e quinta-feira, o horário é 

das 8h30 às 11 horas. Quarta e sexta-

feira, das 8 às 10h30. No período da 

tarde e noite, de segunda a sexta-feira o 

horário é das 14h30 às 21 horas.                 

Academia do Clube Recreativo

Secretaria do Clube Recreativo

Clube Recreativo
Aos sábados, das 7h30 às 12h30.

Funciona de segunda a 

Sábados, domingos e feriados, 

De terça a domingo, das 9 às 18 horas. 

Durante o horário de verão o 

funcionamento se estende, das 9 às 19 

horas. Nas segundas-feiras funciona 

apenas a academia de ginástica.

das 8 às 18 horas. 

das 9 às 17 horas

 José Luiz Ribeiro, secretário 
 municipal  do Trabalho e Renda 
 e vice-presidente  licenciado 
 do Sindicato 

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

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

www.metalpiracicaba.com.br

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

na empresa em que você trabalha.
(19) 99659.8062

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

não sofra
em silêncio

DEN
UNC

IE!

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

(19) 99659.8062

www.metalpiracicaba.com.br

(19) 3417.8140

Horários de Atendimentos - Mais Informações: (19) 3417.8140

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

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

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

SindFlash

Local: Clube Recreativo do Sindicato
DIA 13/07

Informações: (19) 3417.8140

Baile Forró

metalpiracicaba.com.br

DIA 16/03

Banda
Chapadão

Local: Clube Recreativo do Sindicato

Banda Chapéu 
da Máfia e 

DJ Fredd Elias

Site: E-mail: Distribuição interna à categoria | Tiragem: 25.000 www.metalpiracicaba.com.br |  imprensa4@metalurgicospiracicaba.com.br | 
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O Sindicato dos Trabalhadores 
Metalúrgicos de Piracicaba e região 
comunica a todos os associados que 
nos dias , a 04, 05 e 06 de março
Sede centro (Rua Prudente de 
Moraes, 914) estará fechada devido 
ao recesso de Carnaval. As atividades 
retornam normalmente no dia 07 de 
março de 2019. 

Em caso de emergência 
odontológica 

(19) 3417-8140. 

A academia estará  fechada nos
dias 04 e 05 de março. 

Retornando no dia 06 de março 
(período da manhã). 

O Clube recreativo funciona 
normalmente nos dias de 

Carnaval, exceto na Segunda-
feira (04/03) em que estará 

fechado para a limpeza.

Mais Informações pelo telefone (19) 3424-1433 ou www.metalpiracicaba.com.br

04/03

07/03
06/03
05/03

Segunda-feira

Quinta-feira
Quarta-feira
Terça-feira – Fechado

– Aberto
– Fechado

– Fechado

www.metalpiracicaba.com.brLocal: Clube Recreativo do Sindicato

23/06 – Almoço Sertanejo 

29/06 – Baile Forró com a banda Chapadão 

18/08 – Feijoada com Samba e Pagode

31/08 – Baile Forró com a banda Chapadão

01/06 – Baile Forró com a banda Chapadão 

06/07 – Festa Julina

AGENDA de  
EVENTOS TRABALHADOR! Em caso de dúvidas, denúncias, 

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

(19) 99659.8062

Participem das assembleias, 
protestos e manifestações. 

Somente a união será capaz de 
reverter toda esta situação. 

Faça valer os seus direitos. 

Trabalhador! 

Previdência Social

Sede Centro - Piracicaba

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

Em caso de emergência odontológica 
(19) 3417-8140

Departamento Jurídico
O plantão de atendimento dos 
Advogados trabalhistas foi realizado até 
o . O retorno será dia 30 de novembro
no .dia 22 de janeiro de 2018

(Av. Dois Córregos, 3110)

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

Clube recreativo

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

24-25/12 – Fechado (Natal)

31-12 01/01/2018 e  

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

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

normalmente. 

Fechado (Ano Novo)

Recesso de Fim de Ano
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6 pessoas morreram em 2018 
vítimas de acidentes de trabalho
5170 acidentes de trabalho 
em Piracicaba no ano de 2018

14 acidentes de trabalho 
por dia 

60 mortes por acidentes de 
trabalho nos últimos 5 anos 

Sindicato dos Metalúrgicos protesta em memória às vítimas 
de acidentes de trabalho contra a reforma da Previdência Social  e  

Não aceite Exija equipamentos trabalhar sem proteção –  individuais e coletivos 

Reforma da Previdência //  com a sua aposentadoria NÃO É SOLUÇÃO  QUEREM ACABAR
QUEM ELA ATINGE? 

Os que mais precisam da aposentadoria 
QUEM ELA NÃO ATINGE? 

Os privilegiados  

  tempo de contribuição; 
- Acaba com a aposentadoria por 
- Desmonta a aposentadoria rural; 
- Muda a pensão por morte; 

- Corta Benefícios;
- Modica a idade mínima;

- Não cobra as dívidas de mais  

- Aposentadorias de militares;
- Não cobra os sonegadores da  
  previdência; 

  de 450 bilhões dos patrões; 

- Pensão de militares;

- Fim do PIS para 91% dos beneciários;
- Jovens não conseguirão se aposentar;

- Trabalhar mais tempo para ter um benefício menor - Avós e netos disputando as 
mesmas vagas; 

- Aposentados que continuam trabalhando perdem o direito ao FGTS e a multa de 40%;

QUAIS AS CONSEQUÊNCIAS?    Desemprego e Desigualdade

Sindicato coleta assinatura 
contra a reforma da Previdência Social

A ação é coordenada pelas Centrais Sindicais, 
e será entregue aos parlamentares, para que 
eles rejeitem a proposta vai acabar com , que 
a aposentadoria dos trabalhadores brasileiros.

(Rua Prudente de Moraes, 914, centro). 

Os formulários para as assinaturas 
estão disponíveis na Sede do Sindicato

Segundo Milton Costa, presidente do 
Sindicato da Construção Civil de 
Piracicaba, “a situação vivida pelos 
trabalhadores no ambiente de trabalho 
é preocupante. Muitos trabalham em 
atividades de risco sem Epi 's 

Com o lema “Morrer de Trabalhar? Tô 
Fora!”, o Conespi (Conselho das 
Entidades Sindicais de Piracicaba), 
realizou (26/04) uma manifestação 
pelas ruas do centro de Piracicaba, 
pelo Dia Mundial em Memória as 
Vítimas de Acidentes e Doenças no 
Trabalho, instituído no dia 28 de abril. 
A  d i re tor ia  do  S indicato  dos 
Trabalhadores Metalúrgicos de 
Piracicaba e região esteve presente 
manifestando a indignação. 

O protesto teve como objetivo, chamar 
a atenção da sociedade sobre o 
crescente números de acidentes e 
mortes no ambiente de trabalho. Em 
2018, somente em Piracicaba, foram 
5170 acidentes de trabalho; 14 
acidentes  por  dia;  6 pessoas 
morreram; 60 mortes por acidentes de 
trabalho nos últimos 5 anos.

(Equipamentos de Proteção Individual). 
As empresas não oferecem condições 
dignas de trabalho”, disse. 

Em frente a agência do INSS (Instituto 
Nacional do Seguro Social), os 
membros do Conespi,  também 
protestaram contra a reforma da 
Previdência Social, que vem sendo 
imposta, pelo atual governo do 
presidente Jair Bolsonaro. 

De acordo com José Antonio Fernandes 
Paiva, presidente do Sindicato dos 
Bancários de Piracicaba,  “não 
precisamos de uma reforma da 
Previdência, e sim garantir conquistas, e 
ampliar direitos. Não queremos uma 
Previdência de Capitalização”, destacou.  

A reforma da Previdência irá atingir os 
que mais precisam da aposentadoria, 
pois ela modica a idade mínima, corta 

Par t iciparam da manifestação 
representantes do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Piracicaba; Sindicato 
dos  Bancários  de  Piracicaba; 
Bancários de Campinas; Municipais; 
Papele i ros ;  Const rução  Civ i l ; 
Motoristas; Aposentados; Hoteleiros; 
Comerciários; dentre outros. 

benefícios, desmonta a aposentadoria 
rural, muda a pensão por morte. Traz 
também como  consequênc ia , 
desemprego e desigualdade. 

Para Wagner da Silveira, Juca, 
presidente do Conespi e do Sindicato 
dos Trabalhadores Metalúrgicos de 
Piracicaba e região, “o desemprego 
continua a um nível alarmante, são 
mais de 27,9 milhões de pessoas 
subutilizadas (signica que quase 1 em 
cada 4 brasileiros aptos a trabalhar 
está fora do mercado de trabalho). Por 
isto neste ato, queremos chamar a 
atenção da população, que a reforma 
da Previdência para os trabalhadores, 
vem para prejudicar e não para fazer o 
Brasil crescer. A miséria será instalada 
no país. É preciso união para 
revertemos esta situação”, destacou. 
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AÇÕES DO SINDICATO - NAS EMPRESAS DE PIRACICABA E REGIÃO

Empresas:  /  / Borgwarner LinkSteel
 /  / Fundição São Francisco Centerval Redrasfer 

Borgwarner

LinkSteel Fundição São Francisco

Centerval Redrasfer

Diretoria do Sindicato segue fechando novos acordos de PLR (Participação nos 
lucros e/ou Resultados), nas empresas da base de Piracicaba e região, e 
conscientizando os trabalhadores em assembleia, sobre as mudanças que 
poderão ser ocasionados com a reforma da Previdência Social. 

Remil
Sindicato juntamente com representantes do Cerest (Centro de Referência em 
Saúde do Trabalhador), realizam scalização na empresa Remil. 

Marafon
Os diretores do Sindicato se reuniram com os trabalhadores da empresa 
Marafon, para colocar em votação a compensação de troca de feriados.

Myoung Shin Brasil

Diretoria do Sindicato esteve presente na reunião com representantes do Cerest 
(Centro de Referência em Saúde do Trabalhador) e empresa Myoung Shin 
Brasil, sobre saúde e segurança no trabalho. 

Campanha de Sindicalização e eleições da CIPA

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

Sindicalização - Hwashin

CIPA - Ananda

CIPA 
Fundição São Francisco CIPA - Hyundai Steel

CIPA -  Mefsa CIPA - Mobis

CIPA -  Saedong

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

CIPA -  Varb CIPA - Paques

Sindicato participa de reunião ordinária da  na ComEmprego
, com o Fumep secretário municipal do Trabalho e Renda, 

José Luiz Ribeiro. Tema: O desenvolvimento econômico de 
Piracicaba e a ocupação dos Distritos Industriais.

Comunicado Departamento Jurídico do Sindicato
( )Ex-funcionário da empresa Motocana

O Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e 
região, solicita o comparecimento de José Luiz Da Silva, ex-
funcionário da empresa Motocana, no departamento jurídico 
da entidade (Rua Prudente de Moraes, 914, centro).

Horários de atendimentos: 
De segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

CIPA - Transys

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

O tema desta edição, da coluna “Conheça 
a Convenção Metalúrgica de Piracicaba”, 
abordará a Cláusula 39 referente a 
Garantias salariais na rescisão contratual. 

Eventuais diferenças ou pagamentos 
suplementares, devidos por rescisão de 
contrato de trabalho, deverão ser pagos 
até 5 dias úteis após o fato, ou legislação 
superveniente que os determinou. 

Metalúrgica de Piracicaba: 
Garantias salariais na rescisão contratual

Conheça a Convenção Coletiva 

arrecadação, estão as entidades que 
atendem crianças, idosos, moradores 
de rua e famílias carentes, cadastradas 
no Centro de Referência da Assistência 
Social (Cras). 

Segundo Wagner da Silveira, Juca, 
presidente do Sindicato, “é uma 
adesão solidária, que vem a contribuir 
com as pessoas que mais necessitam, 
pr inc ipalmente  agora,  com a 
proximidade do inverno”, destacou. 

Sindicato é ponto de coleta da 7ª Megacampanha 
do Agasalho da Gazeta de Piracicaba

Mais informações:  /  (19) 3417-8140 3424-1433
ou pelo site www.metalpiracicaba.com.br 

Não seja cúmplice. Denuncie 
pelo WhatsApp do Sindicato

(19) 99659.8062

A área total da nova planta é de 
34.000 m2, sendo 6.200 m2 de área 
construída (4.500 m2 para a produção 
e 1.700 m2 para portaria, sanitários, 
vestiários, salas de treinamento, 
cafeteria, TI, estacionamento, área de 

A fabricante de autopeças ElringKlinger, 
inaugurou (23/04) uma nova planta 
fabril em Piracicaba. Com investimentos 
de R$ 25 milhões (R$ 10 milhões em 
instalações e R$ 15 milhões em 
equipamentos), a fábrica produzirá 
módulos plásticos de engenharia, como 
tampas de comandos de válvulas, 
coletores de admissão e tampas 
plásticas para transmissões.

O presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Metalúrgicos de 
Piracicaba e região, Wagner da 
Silveira, Juca, representando toda a 
diretoria do Sindicato, esteve presente 
na cerimônia de inauguração.

qualidade, escritórios e novas 
oportunidades).

Para Fernando Petrolino, diretor geral 
da ElringKlinger Brasil, “a trajetória da 
empresa, sempre foi marcada por 
envo lv imento,  pe rs i s tênc ia  e 
comprometimento. Esta nova unidade 
irá gerar 40 novos empregos diretos”, 
destacou. Segundo Wagner da Silveira, 
Juca, presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Metalúrgicos de 
Piracicaba e região, “é uma expansão 
que  gera  empregos  e  conse-
quentemente contribui para o avanço 
econômico do município e da região”, 
disse. De acordo com José Luiz 
Ribeiro, secretário municipal do 
Trabalho e Renda e vice-presidente 
licenciado do Sindicato, “Piracicaba já 
é considerada um polo industrial. A 
ampliação da ElringKlinger, contribuirá 
ainda mais para o crescimento da 
cidade e de toda a região”, destacou.

Sindicato participa de cerimônia de 
inauguração da nova fábrica da ElringKlinger

Comparecer no departamento jurídico do Sindicato dos Trabalhadores 
Metalúrgicos de Piracicaba e região, de   20 de maio a 29 de junho de 
2019, com os seguintes documentos necessários por exigência judicial: 

- CTPS atualizada para extração de cópias
- Extrato analítico completo do FGTS

- Recibos de salários de janeiro de 2009 até dezembro de 2017

COMUNICADO DEDINI - FGTS
Empregados com contrato vigente 

- Recibos de salários de março de 2012 até dezembro de 2017
- CTPS para extração de cópias

Comparecer no departamento jurídico do Sindicato dos Trabalhadores 
Metalúrgicos de Piracicaba e região, , de 03 a 29 de junho de 2019
com os seguintes documentos necessários por exigência judicial: 

- Extrato analítico completo do FGTS

Empregados demitidos de 
06 de março de 2012 em diante

HORÁRIOS DE ATENDIMENTOS: 
De segunda a quinta-feira, das 8 às 19h30. 

Sexta-feira, das 8 às 17 horas. 
Aos sábados, das 8 às 11h30. 

(Rua Prudente de Moraes, 914, centro). 
Mais Informações (19) 3417-8140. 

A  di retor ia  do  Sindicato  dos 
Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba 
e região, esteve presente na manifestação 
realizada (15/05) na cidade, contra os 
cortes de recursos, promovidos pelo 
Governo Federal, na Educação. 

Estudantes, professores, movimentos sociais 
e diversas categorias de trabalhadores, 
zeram uma passeata pelas ruas do centro 
da cidade. Depois se concentraram na praça 
José Bonifácio. O ato foi encerrado em frente 
à Câmara Municipal. 

O protesto ocorre após Governo Federal 
determinar o bloqueio de 30% da verba, 
para gastos discricionários (aquelas 
consideradas não obrigatórias, que 
incluem gastos como contas de água, 
luz, compra de material básico, 

Segundo Wagner da Silveira, Juca, 
p res iden te  do  S ind ica to  dos 
Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba 
e região, “apoiamos esta manifestação, 
pois é inadmissível aceitar cortes na 
educação, em um país que apresenta um 
alto décit no ensino”, disse. 

contratação de terceirizados e realização 
de  pesqu isas ) ,  des t inada  às 
universidades e institutos federais. Houve 
também a suspensão da concessão de 
bolsas de mestrado e doutorado pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes). 

A paralisação é coordenada pela 
Apeoesp (Sindicato dos Professores do 
Ensino Ocial do Estado de São Paulo), e 
ocorreu em todo país. 

Sindicato apoia greve em defesa da educação  

Os agasalhos podem ser doados na 
Sede (Centro) do Sindicato (Rua 
Prudente de Moraes, 914) ou no Clube 
recreativo (Av. Dois Córregos, 3110).
 

O Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos 
de Piracicaba e região, é ponto de coleta da 
7ª Megacampanha do Agasalho, da Gazeta 
de Piracicaba e do Fundo Social de 
Solidariedade. 

Ent re  os  benec iados  com a 
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Toda uma estrutura foi preparada pela 
diretoria do Sindicato, para receber os 
associados. Através de uma parceria 
com a prefeitura municipal, houve 
vacinação contra a gripe para os idosos.

Em comemoração ao Dia Internacional do 
Trabalhador, o Sindicato dos Metalúrgicos 
de Piracicaba e região, realizou (05/05), 
no Clube recreativo da entidade, o Show 
de Prêmios do Trabalhador. 

 

Foi uma festa com muitos prêmios e 
diversas atrações. Os sócios titulares 
adquiriram um vale-cartela gratuito e 
concorreram a uma TV de 43 polegadas, 
geladeira, rodadas extras em dinheiro. A 
ganhadora da moto zero km, foi a sócia 
aposentada Ivone Giudice. Houve 
também, durante todo o período da 
fes ta ,  sor te ios  de  b ic ic le tas , 
eletrodomésticos, dentre outros. 

No palco, a música cou por conta de 
Guto Ferreira, James e Phelipe, Oitava 
Cor e Samba d’ Aninha. 

Além de ser um dia de festa, houve 
também muita reexão, devido ao atual 
cenário político e econômico que o país 
enfrenta. A diretoria do Sindicato, fez 
u m  a t o  e m  h o m e n a g e m  a o s 
trabalhadores e protestou contra a 
reforma da Previdência Social. 

O evento contou com a presença do 
secretário municipal do Trabalho e 
Renda, José Luiz Ribeiro. “Precisamos 
que o Brasil volte a crescer, para gerar 
empregos para os trabalhadores. Temos 
que cobrar do governo políticas 
públicas. Quero parabenizar a diretoria 
do Sindicato, pela luta em defesa dos 
direitos dos trabalhadores”, destacou 
José Luiz Ribeiro. 

Para Wagner da Silveira, Juca, 
p r e s i d en t e  do  S i nd i c a t o  do s 
Trabalhadores Metalúrgicos de 
Piracicaba e região, “A luta do Sindicato 
para com os trabalhadores é por 
dignidade. Não podemos deixar que o 
desemprego continue aumentando, e 
principalmente que o governo retire 
direitos dos trabalhadores”, disse. 

Show de Prêmios do Trabalhador do 
Sindicato: Lazer e defesa dos direitos 

A 2ª edição do Show de Prêmios da 
Solidariedade realizado pelo Sindicato 
dos Trabalhadores Metalúrgicos de 
Piracicaba e região, em prol do Centro de 
Reabilitação, Espaço Pipa, Escola Passo 
a Passo, Apae e Ceacan, aconteceu 
(07/04), no Clube recreativo do 
Sindicato. 

Na primeira e segunda rodadas, os 
prêmios sorteados foram no valor R$ 
1.000,00. Na terceira e quarta rodadas, 
R$ 2.000,00. Na quinta e última 
rodada, o valor foi de R$ 6.000,00. 
Houve também rodadas extras em 
dinheiro. Todo o lucro, foi revertido para 
as entidades assistenciais participantes. 

Show de Prêmios da Solidariedade arrecada recursos 
para as  de Piracicabaentidades assistenciais

Sindicato recebe homenagem da Câmara de Vereadores de 
Piracicaba . pelo Show de Prêmios da Solidariedade

A propositura é de autoria do vereador André Bandeira (PSDB)

Diretoria scaliza ativamente as  Eleições da CIPA nas empresas

Empresa
Elring Klinger
Mineração Dunas
Caterpillar Reman
Super Ligas
Thermix
Wipro
M.S.B
Tecparts
Hidrautec
Guiton
Hyundai
Ana Maria Stocco Botam
Botam e Botam
Ananda
Hyundai Steel
Mefsa
Fundição São Francisco
Rebarbação São Francisco
Sae Dong
Transys (Dymos)
Mobis
Paques
Metalúrgica Varb
Varb Automação

Data
15/02
27/02
01/03
07/03
22/03
25/03
27/03
11/04
12/04
18/04
25/04
26/04
26/04
30/04
02/05
03/05
03/05
03/05
06/05
08/05
08/05
10/05
13/05
13/05

Diretor
Ronaldo Ramalho e Denis Mota Alves
Evaldo Ferezini e Emerson Silva
Raimundo Catarino e Francisco de Assis
Luis Sotopietro e Emerson Silva
Ronaldo Ramalho
Ronaldo Ramalho e Evaldo Ferezini
Gilberto Christofoletti e Evaldo Ferezini
Evaldo Ferezini, Denis Mota Alves e Rodrigo do Amaral
Antonio Edison Alcarde e Luis Sotopietro
Ronaldo Ramalho e Luis Sotopietro
Vários diretores participaram das eleições
Luis Sotopietro e Antonio Edison Alcarde
Luis Sotopietro e Antonio Edison Alcarde
Gilson Silva
Evaldo Ferezini e Denis Mota Alves
Evaldo Ferezini e Denis Mota Alves
João Carlos Ribeiro e Eduardo Gozzer
João Carlos Ribeiro e Eduardo Gozzer
Ronaldo Ramalho e Evaldo Ferezini
Luis Sotopietro e Antonio Edison Alcarde
Ronaldo Ramalho e Joseval Miano
Ronaldo Ramalho
Ronaldo Ramalho
Ronaldo Ramalho

Diretoria scaliza ativamente as  Eleições da CIPA nas empresas

Empresa
Hyundai Steel
Mefsa
Fundição São Francisco
Rebarbação São Francisco
Sae Dong
Transys (Dymos)
Mobis
Paques
Metalúrgica Varb
Varb Automação

Data
02/05
03/05
03/05
03/05
06/05
08/05
08/05
10/05
13/05
13/05

Diretor
Evaldo Ferezini e Denis Mota Alves
Evaldo Ferezini e Denis Mota Alves
João Carlos Ribeiro e Eduardo Gozzer
João Carlos Ribeiro e Eduardo Gozzer
Ronaldo Ramalho e Evaldo Ferezini
Luis Sotopietro e Antonio Edison Alcarde
Ronaldo Ramalho e Joseval Miano
Ronaldo Ramalho
Ronaldo Ramalho
Ronaldo Ramalho

Foto Antiga do serviço Odontológico oferecido 
pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba

Arquivo Histórico

Logo nos seus primeiros anos, o Sindicato contratou dentistas para atenderem 
os sócios, posteriormente os sindicalistas metalúrgicos de Piracicaba, 
construíram na própria sede um espaço de atendimento odontológico. Hoje, 
além desse setor, o Sindicato é responsável pelo projeto “Sorriso Cidadão”, em 
que um trailer odontológico presta serviços a toda comunidade piracicabana, 
estacionando em escolas e atendendo crianças das redes municipais e 
estaduais da cidade.

Desde a fundação do Sindicato em 1947, houve a preocupação entre os seus 
diretores em prestar assistência odontológica, médica e jurídica aos operários da 
categoria. Para além de uma entidade de luta, o Sindicato deveria, na percepção 
dos sindicalistas, oferecer ao trabalhador serviços que durante toda a história do 
país foram de difícil acesso aos mais pobres. 

Sindicato entrega prêmios aos ganhadores do sorteio 

A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e região, 
realizou (07/05), a entrega dos prêmios aos ganhadores do sorteio.
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Todos os apartamentos contam com 

televisão e ar condicionado. Já as 

colônias têm piscinas, restaurante, 

lanchonete, área de jogos, elevadores, 

estacionamento, dentre outros.

O associado do Sindicato poderá 

usufruir de 2 modernas Colônias de 

Férias. Uma na (Avenida Teóla 

Vander l inde,146)  com  50 

apartamentos em sistema de at e 

capacidade máxima de 300 pessoas e 

outra na (Avenida dos Sindicatos 234). 

MARÇO
ABRIL
MAIO
FÉRIAS
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOV/DEZ/JANEIRO
FEVEREIRO

JANEIRO
FEVEREIRO

MARÇO
ABRIL
MAIO

JUNHO
JULHO

AGOSTO
SETEMBRO
NOVEMBRO

As inscrições são feitas sempre com 
2 meses de antecedência, exceto 

para os meses de novembro, 
dezembro e janeiro, em que as 

reservas são realizadas em setembro.

A taxa de inscrição é R$ 20,00.

Colônia de Férias
(Avenida Teóla Vanderlinde,146) 

Colônia de Férias
(Avenida dos Sindicatos, 234)

A judoca Alicia Barbosa, conquistou 
medalha de ouro, ao ganhar as três 
lutas de Ippon (pontuação máxima no 
judô), e se classicou para a fase nal 
do Paulista, que será realizado 
(08/06), na cidade de São Carlos. 

Segundo Edinho Everaldo, técnico da 

escolinha de judô do Sindicato, “com essa 

A equipe de judô da escolinha do 
S ind i ca to  dos  Traba lhado res 
Metalúrgicos de Piracicaba e região, 
participou (11/05), do Campeonato 
Inter-regional sub 13. O evento foi 
realizado na cidade de Sertãozinho. 

conquista, Alicia está entre as melhores do 

estado de São Paulo, mas com certeza irá 

brigar para conquistar uma medalha na 

fase nal do paulista, objetivando car entre 

as três primeiras da categoria”, disse. 

A equipe de judô da escolinha do 

Sindicato é coordenada pelos técnicos 

Edinho Everaldo e Bruno Cangiani. 

Aluna de judô  da escolinha do Sindicato
conquista medalha de ouro 

A diretoria do 
Sindicato parabeniza 

As piscinas do Clube 
recreativo do Sindicato 

já estão fechadas. 

Mais informações 
(19) 3424-1433

Mas além das piscinas, os 
associados podem desfrutar 
de várias outras atividades 

existentes no Clube 
recreativo, como 

campeonatos de futebol, 
ginástica rítmica, judô, 

academia, dentre outros. 

Alicia Barbosa 

 vitóriapela .
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Atendimentos civil e previdenciário também 
são realizados na Sede do Sindicato

Os atendimentos civil e previdenciário são realizados na Sede do Sindicato, às 
quartas-feiras, das 14h30 às 19 horas, com entrega das senhas, às 14 horas. 
(Drº Luciano Masson). Às quintas-feiras, das 8 às 10h30, com entrega das 
senhas, às 8 horas. (Drº Luis Henrique Venâncio).

*Os atendimentos dos advogados civil e previdenciário são realizados 
somente aos sócios metalúrgicos do Sindicato. Não há custo algum, mas 
eventual necessidade de atuação em processo judicial/administrativo poderá 
gerar custos aos sócios metalúrgicos do Sindicato.

Sócios do Sindicato de Rio das Pedras 
agora contam com ATENDIMENTOS 
de advogado  e Civil Previdenciário

pelo Drº Luciano Masson, advogado que já atua na sede do Sindicato. 

Os atendimentos são realizados às segundas-feiras, 

(Travessa Pratés, 400, Jardim Dona Antonieta), 
das 16 às 18 horas, na Subsede em Rio das Pedras 

CONFIRAM ALGUNS SERVIÇOS PRESTADOS:
Direito Civil: Inventários; Indenizações por dano moral ou material; 
Direito de Família; Ações de alimentos, divórcio, de guarda; 
cobranças e defesas; ações contra planos de saúde; entre outros. 

Previdência Social: Contagem de tempo de contribuição para todos os 
tipos de aposentadoria; Montagem, análise e elaboração do 
processo de aposentadoria, protocolos e acompanhamentos de 
processos previdenciários, auxílio doença, pensão por morte, salário 
maternidade; Orientações quanto às cláusulas da Convenção 
Coletiva de Trabalho relacionada ao INSS (aposentadorias, 
afastamentos e estabilidades); Orientações sobre os pagamentos de 
INSS, inscrições para recolhimento e informações sobre os diversos 
tipos de benefícios; entre outros. 

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

Sócio aniversariante do Sindicato recebe prêmio

 Fevereiro 
 Airton Katsuyashi Nagano 

 Março 
 Leandro Motta Maichaki 

 Abril 
 Luiz Antonio Belardi 

Associados do Sindicato em 
Rio das Pedras agora contam com 

ATENDIMENTOS e   Civil Previdenciário  

Os atendimentos são realizados às segundas-feiras, 
das 16 às 18 horas, na Subsede em Rio das Pedras 

pelo Drº Luciano Masson, advogado que já atua na sede do Sindicato. 
(Travessa Pratés, 400, Jardim Dona Antonieta), 

CONFIRAM ALGUNS SERVIÇOS PRESTADOS:
Direito Civil: Inventários; Indenizações por dano moral ou material; 
Direito de Família; Ações de alimentos, divórcio, de guarda; 
cobranças e defesas; ações contra planos de saúde; entre outros. 

Previdência Social: Contagem de tempo de contribuição para todos os 
tipos de aposentadoria; Montagem, análise e elaboração do 
processo de aposentadoria, protocolos e acompanhamentos de 
processos previdenciários, auxílio doença, pensão por morte, salário 
maternidade; Orientações quanto às cláusulas da Convenção 
Coletiva de Trabalho relacionada ao INSS (aposentadorias, 
afastamentos e estabilidades); Orientações sobre os pagamentos de 
INSS, inscrições para recolhimento e informações sobre os diversos 
tipos de benefícios; entre outros. 

Atendimentos civil e previdenciário também 
são realizados na Sede do Sindicato

Os atendimentos civil e previdenciário são realizados na Sede 
do Sindicato, às quartas-feiras, das 14h30 às 19 horas, com 
entrega das senhas, às 14 horas. (Drº Luciano Masson). Às 
quintas-feiras, das 8 às 10h30, com entrega das senhas, às 
8 horas. (Drº Luis Henrique Venâncio).

*Os atendimentos dos advogados civil e previdenciário são realizados 
somente aos sócios metalúrgicos do Sindicato. Não há custo algum, mas 
eventual necessidade de atuação em processo judicial/administrativo 
poderá gerar custos aos sócios metalúrgicos do Sindicato.ASSOCIADOS FIQUEM ATENTOS! Os sorteios são mensais e realizados 

somente aos sócios titulares aniversariantes do mês.

Sócio aniversariante do Sindicato recebe prêmio

 Fevereiro 
 Airton Katsuyashi Nagano 

 Março 
 Leandro Motta Maichaki 

 Abril 
 Luiz Antonio Belardi 


