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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

NEGOCIAÇÃO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS 
GARANTE BENEFÍCIOS NA TECPARTS

Trabalhador! Valorize o seu Sindicato. A conquista é maior quando 
lutamos juntos! Sem Sindicato os seus direitos estão ameaçados!

Desde o início, as negociações tinham o objetivo de visar o 
debate de como gerenciar o plano de saúde e o transporte 
coletivo na atual situação econômica, de modo a não retirá-
los dos trabalhadores. De um lado, a empresa, buscando 
meios de redução de custos e otimização dos seus gastos; do 
outro lado, o Sindicato dos Metalúrgicos, representando 
todos os trabalhadores, na busca pela manutenção dos 
benefícios, que trazem condição no dia a dia melhor para os 

A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de 
Piracicaba e região, juntamente com o departamento jurídico 
da entidade, obtiveram uma negociação bem-sucedida com 
os representantes da empresa Tecparts do Brasil Indústria e 
Comércio Ltda.

trabalhadores, bem como para seus familiares. 

Após várias reuniões, o Sindicato garantiu aos trabalhadores 
a manutenção do plano de saúde empresarial para os 
funcionários e familiares, a otimização do uso e do 
custeamento do transporte coletivo fornecido pela empresa 
aos trabalhadores, e o acordo coletivo de Participação nos 
Resultados.

Para Wagner da Silveira, Juca, presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e região, “a união 
dos trabalhadores, e o trabalho do Sindicato, foram 
fundamentais para garantimos as conquistas e mantermos 
todos os benefícios na Tecparts”, disse. 

Juntos somos 

mais fortes! 
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A reforma da Previdência é nefasta 
aos trabalhadores!

O trabalhador terá que contribuir por 

muito mais anos. É uma reforma que 

não gera emprego, que o país tanto 

precisa, como também não aponta 

para a recuperação econômica. Atinge 

a todos, tantos os trabalhadores que 

estão na ativa, como os aposentados. 

A reforma da Previdência na medida 

em que foi imposta, é nefasta aos 

trabalhadores, com homens só 

podendo requerer a aposentadoria a 

partir dos 65 anos, e as mulheres a 

partir dos 62 anos. 

As cidadãs e os cidadãos brasileiros, 

A reforma da Previdência dentre tantas 

alterações, modica também o cálculo do 

valor das aposentadorias que será de 60% 

da média salarial, mais 2% por ano de 

contribuição que ultrapasse 20 anos no 

caso dos homens, e 15 anos no caso das 

mulheres.

E é, preciso também carmos muito 

atentos, pois já está em andamento a 

chamada minirreforma trabalhista (MP 

881/2019), que traz 36 mudanças em 

artigos da CLT, o que signica mais 

direitos dos trabalhadores ameaçados, 

como aconteceu na reforma trabalhista. 

O que realmente garante a retomada 

do emprego é o investimento, que 

infelizmente não vem acontecendo

precisam ter consciência na hora do 

v o t o ,  n a  e s c o l h a  d e  s e u s 

representantes, pois a reforma da 

previdência foi aprovada em 1º turno 

com 379 votos a favor, e 131 contra, e 

todos estes deputados que votaram 

nesta reforma, que prejudica o 

trabalhador, foram eleitos pelo povo. 

Tudo o que está sendo implantado é 

para retirar direitos dos trabalhadores, 

por isto, o movimento sindical irá 

pressionar a votação do segundo turno 

contra esta reforma e o Senado Federal, 

como também seguirá cobrando do 

governo, uma política de geração de 

emprego, uma reforma tributária, 

ações para abrir a economia para o 

s e t o r  e x t e r n o  e  a umen t a r  a 

competitividade da indústria, pois a 

reforma da Previdência não garante a 

retomada do desenvolvimento. 

Parabéns, Piracicaba pelos 252 anos!

Como Secretário Municipal de Trabalho e 

Piracicaba está festiva, no dia 1º de agosto, a 
nossa Noiva da Colina completou 252 anos de 
fundação, dois séculos e cinquenta e dois anos 
de história, conquistando seu espaço entre as 
principais cidades do nosso país. Quantas 
histórias marcaram épocas, o Rio Piracicaba, 
Engenho Central, Parque da Rua do Porto, a 
ESALQ, além do Uninorte e Unileste território 
que cam instaladas as empresas que 
proporcionam emprego aos milhares de 
piracicabanos e piracicabanas.

Piracicaba que é considerada a 1ª do Brasil no 
ranking de saneamento, segundo a ABES 
(Associação Brasileira de Engenharia Sanitária 
e Ambiental). A Macroplan divulgou os dados 
de suas pesquisas e Piracicaba está em 1º 
lugar em educação e 2º lugar em gestão 
pública, ou seja, a nossa cidade é referência 
nacional em algumas áreas.

Renda, e vice-presidente licenciado do 
Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de 
Piracicaba e Região, tenho trabalhado junto 
com minha equipe para gerar empregos para 
os piracicabanos e piracicabanas, já que a 
tendência da economia brasileira é melhorar 
no segundo semestre, a Semtre em parceria 
com algumas entidades e o sindicato vem 
oferecendo inúmeros cursos de capacitação e 
qualicação, sendo assim, damos 
oportunidade para quem está desempregado 
se qualicar e buscar novas oportunidades no 
mercado de trabalho.

Temos consciência que a crise econômica que 
afetou o Brasil teve reexos em Piracicaba, mas 
segundo o Caged de junho de 2019, a indústria 
em nossa cidade cou com um saldo positivo 
de 402 vagas. O Sindicato dos Trabalhadores 
Metalúrgicos de Piracicaba e Região tem 
trabalhado com anco para minimizar os 
impactos, realizando negociações com as 
empresas para manter o emprego dos 
metalúrgicos. Estou otimista com o 
crescimento da economia, mas o setor ainda 
não está vendo o resultado, a grande 
expectativa é pra 2023, e com isso temos que 
nos preparar desde já. A Semtre também irá 
encabeçar no segundo semestre uma 
campanha para gerar empregos em nossa 
cidade.

Com isso, vamos vendo o crescimento da 
nossa querida Piracicaba! Parabéns Noiva da 
Colina, pelos 252 anos, tenho orgulho de fazer 
parte da sua história.

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

 Wagner da Silveira, Juca 
 Presidente do  Sindicato dos 
 Trabalhadores  Metalúrgicos de 
 Piracicaba e Região 
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(19) 99659.8062

www.metalpiracicaba.com.br

(19) 3417.8140

Fontes: Capa: Dr. Luis Fernando Severino, advogado do Sindicato, página 3: spbancarios.com.br

Arquivo Histórico: No dia 12 de Julho do ano 1985 foi fundada a Associação 
dos Aposentados Metalúrgicos de Piracicaba, ligada ao sindicato. O objetivo 
central da associação foi/é lutar por melhorias para os operários que dedicaram 
suas vidas a construção e desenvolvimento da indústria no município. Além da 
luta pela manutenção e conquistas dos direitos dos aposentados, a associação até 
hoje oferece muitas atividades que visam o bem estar dos trabalhadores idosos, 
como: bailes, bingos benecentes, viagens e outras atividades recreativas.

Assembleia dos Metalúrgicos Aposentados em 1995
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Reforma da Previdência

Por 379 votos a favor e 131 contrários, o texto-base da reforma da Previdência foi aprovado em 1º turno no 
dia 10 de julho. O segundo turno da votação está previsto para agosto.  Esta reforma pode mudar drasticamente 

os planos dos trabalhadores de se aposentar, pois diculta as regras de acesso, reduz o valor dos benefícios e 
altera até a legislação trabalhista. 

Confira os principais pontos: 
Aposentadoria por tempo de Contribuição 

COMO ERA: Mulheres precisam de 30 anos de contribuição e os homens 
de 35 anos, sem exigência de idade mínima.

COMO FICA: Foi extinta.

Aposentadoria por idade

COMO ERA: Mulheres se aposentam com 60 anos e 15 anos de 
contribuição. Homens com 65 anos e 15 anos de contribuição.

COMO FICA: Mulheres 62 anos de idade e 20 anos de contribuição. 
Homens com 65 anos de idade e 20 anos de contribuição. 

Base de Cálculo do valor do Benefício

COMO ERA: Média de 80% dos maiores salários, sendo os 20% menores 
descartados.

COMO FICA: 60% da média de todos os salários mais 2% para cada ano 
de contribuição que ultrapasse 20 anos no caso dos homens e 15 anos no 
caso das mulheres. 

Benefício Integral

COMO FICA: Apenas os homens que completarem 40 anos de 
contribuição e mulheres que completarem 35 anos de contribuição, além 
da exigência de idade mínima. 

COMO ERA: Mulheres que atingiram 86 pontos (soma da idade com o 
tempo de contribuição) homens que chegaram a 96 pontos (soma da idade 
com tempo de contribuição). 

Alíquotas do INSS

COMO FICA: 7,5% a 14%. Passarão a ser progressivas, variando por faixa 
de renda, similar ao que ocorre no Imposto de Renda. 

COMO ERA: 8% a 11%. 

Pensão por Morte

COMO ERA: 100% do benefício. 

COMO FICA: Cairá para 50% do benefício do titular, mais 10% por 
dependente.

Acúmulo de Benefícios 

COMO FICA: O segurado cará com o benefício de maior valor, mais uma 
parcela do menor valor. 

COMO ERA: Pensão e aposentadoria pode ser acumulado integralmente. 

Aposentadoria por Invalidez

COMO ERA: A pessoa impedida de trabalhar por problema de saúde se 
aposenta com benefício integral.

COMO FICA: O valor do benefício vai variar de acordo com a origem do 
problema que levou ao afastamento irreversível do mercado de trabalho. 

Lucros e dividendos; Grandes fortunas; Embarcações de passeios e aeronaves.  
Menos de 142 bilhões por ano. 

Continuarão sem contribuir com o INSS: Exportações do agronegócio. Menos 
84 bilhões em 10 anos.

Nova regra tira abono salarial de 127 milhões de pessoas: Renda para direito 
ao benefício que hoje é de até 2 salários mínimos, deve cair para R$ 1.364,43.

“Diante disso, temos que continuar 
trabalhando, para que na votação do 
segundo turno e no Senado Federal, 
sejam aliviados estes ataques aos 
trabalhadores, que terão muito mais 
dificuldade de se aposentar, além de 
ver reduzido o valor de uma futura 
aposentadoria”, disse Wagner da 
Silveira, Juca, presidente do Sindicato. 

Um ataque aos trabalhadores
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Esta Medida Provisória altera a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), retira 
mais direitos trabalhistas, amplia a precarização nas relações de trabalho e traz 
mais riscos à saúde e à segurança da classe trabalhadora.

Já está em andamento a chamada Minirreforma trabalhista (Medida Provisória 
881/19), pelo governo eENVIADA em 30 de abril  Bolsonaro  APROVADA em 
comissão mista do Congresso  11 de julhono dia .

Trabalhista a caminho 
Fique

por 
dentro! 

MINIRREFORMA 

Conra os principais pontos
críticos da MP 881/2019

➡ Suspender leis, atos, acordos, convenções coletivas e 

artigos da CLT que protegem o trabalhador.

➡ Sobrepor regras do Direito Civil às do Direito do Trabalho. 

➡ Aumentar a duração de contratos por prazo determinado.

➡ Limites ao poder dos conselhos prossionais na 

scalização dos trabalhadores.

➡ Fim da obrigatoriedade de criação das Comissões Internas 

de Prevenção de Acidentes (Cipas) em situações especícas.

➡ Extinção do E-social.

➡ Dispensar as empresas de encaminharem cópia da Guia da 

Previdência Social ao sindicato representativo da categoria 
prossional mais numerosa entre seus empregados.

➡ Garantias à possibilidade da carteira de trabalho digital.

➡ Liberação do trabalho aos domingos e feriados.

➡ Aplicação da legislação trabalhista apenas em benefício 

de empregados que recebam até 30 salários mínimos.

MAIS 

AMEAÇAS 

AOS 

DIREITOS!

Governo quer retirar 

a multa dos 40% 

sobre o saldo do 

, que é pago aos FGTS

trabalhadores 

demitidos.

➡ Ter exercido atividade remunerada para Pessoa Jurídica, durante pelo menos 
30 dias, consecutivos ou não, no ano-base considerado para apuração;

➡ Estar cadastrado no PIS há pelo menos cinco anos;

➡ Ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante 
o ano-base;

➡ Ter seus dados informados pelo empregador (Pessoa Jurídica) corretamente na 
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Abono do PIS/Pasep começa a ser pago
Para ter direito, o trabalhador precisa:

Fique
sabendo! 

 Recebem 
a partir de

2 5/07/2019
1 5/08/2019
1 9/09/2019
1 7/10/2019
1 4/11/2019
1 2/12/2019
1  6/01 /2020
1  6/01 /2020
1  3/02/2020
1  3/02/2020
1  9/03/2020  
1  9/03/2020  

  Nascido 
em

 Julho
 Agosto

 Setembro
 Outubro

 Novembro
 Dezembro

 Janeiro
 Fevereiro
 Março
 Abril
 Maio
  Junho

 Crédito 
em conta

  23/07/2019 
  13/08/2019 
  17/09/2019 
  15/10/2019 
 12/11/2019
  10/12/2019
14/01/2020
14/01/2020
  11/02/2020
  11/02/2020
17/03/2020
17/03/2020

Calendários de Pagamentos

Por meio de uma parceria entre Sindicato 
dos Trabalhadores Metalúrgicos de 
Piracicaba e região, prefeitura municipal, 
através da Secretaria Municipal de Trabalho 
e Renda e empresa Elring Klinger, os cursos 
gratuitos voltados à mecânica, foram 
realizados nos dias 03 e 04, de julho. 

Devido a crise enfrentada em diversos 
setores, os cursos de qualicação 
prossional,  contribuem para o 
aprimoramento  da  prossão  e 
recolocação no mercado de trabalho. 
Segundo José Luiz Ribeiro, secretário 
municipal do Trabalho e Renda, “a 

O curso teve carga horária de 2 horas, e foi 
formada por duas turmas de 100 alunos 
cada. Uma turma do curso de mecânica 
básica, foi dedicado exclusivamente ao 
público feminino.  As aulas aconteceram 
na empresa Elring Klinger. 

qualicação é o diferencial para o 
trabalhador se destacar na prossão e ter 
oportunidade no mercado de trabalho. A 
cada dia surge algo novo na tecnologia, é 
preciso estar preparado”, disse. 

Os cursos tiveram por objetivo 
proporcionar conhecimento básico para 
prossionais da área de mecânica e 
vendedores de lojas de autopeças, sobre 
como funciona um motor ciclo otto 4 
tempos. Para Perci Albergaria, gerente de 
vendas da Elring Klinger, “o trabalhador 
qualicado, sempre será o diferencial de 
uma empresa”, disse. 

Segundo Wagner da Silveira, Juca, presidente 
do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos 
de Piracicaba e região, “Neste cenário de crise 
é importante o trabalhador buscar uma 
qualicação, pois estará preparado quando a 
oportunidade surgir”, comentou.  

Sindicato Semtre Elring Klinger,  e  
realizam  cursos gratuitos

na área de mecânica

Mais informações: www.caixa.gov.br
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AÇÕES DO SINDICATO - NAS EMPRESAS DE PIRACICABA E REGIÃO

Assembleia de PLR nas empresas e  Piacentini Wipro

Diretoria do Sindicato segue fechando novos acordos de PLR, e realiza também 
assembleias para conscientizar os trabalhadores sobre os impactos causados 
com a reforma da Previdência. 

Eleições da Cipa

Acompanhe todo o trabalho 
desenvolvido pela diretoria na 

Campanha de 
Sindicalização e eleições da CIPA no 

site: metalpiracicaba.com.br

WiproPiacentini

Os diretores do Sindicato se reuniram com os trabalhadores da Tecnal Laboratório 
e Arlington, para colocar em votação a compensação de troca de feriados. 

Sindicato juntamente com o Cerest (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador) e 
Vigilância Sanitária de Rio das Pedras, realizaram uma scalização na empresa Painco, 
devido a ocorrência de um acidente de trabalho. 

Diretores do Sindicato e representantes do Cerest, estiveram na empresa MSB, 
realizando uma scalização de segurança. 

Sindicato faz assembleia na Femaq e cobra da empresa pagamento de 
salários atrasados. 

Painco

MSB 

Femaq

PaincoDongwon

A CIPA tem como objetivo prevenir doenças e acidentes no trabalho e promover 
a saúde e integridade física dos trabalhadores. Quem tem uma CIPA atuante 
possui um ambiente de trabalho mais seguro.  

CIPA - Alutec CIPA - Artefapi

CIPA - CNH

CIPA - Hwashin CIPA - LinkSteel

CIPA - Painco CIPA - Redrasfer

CIPA - Seoyon

Diretoria scaliza ativamente as  Eleições da CIPA nas empresas

Diretores do Sindicato dos Metalúrgicos participam 
das eleições sindicais em São João da Boa Vista

Data
30/05
03/06
06/06
07/06
07/06
10/06
17/06
19/06
25/06
25/06
26/06
28/06
01/07
02/07
05/07
10/07
24/07

Empresa
Mausa
Ottani
Centerval
EB Bombas
Maebraz
Fastwork
Artefapi
Seoyon-E-Hwa
Alutec
CNH
LinkSteel
Catálise
Hwashin
Painco
Funperlita
Redrasfer
Requiph (Unileste)

Diretor
Esmair Giovanetti, Luis Sotopietro e Ademir M. dos Santos
Denis Mota Alves
Antonio Edison Alcarde e Luis Sotopietro
Gilberto Christofoletti e Evaldo Ferezini
Gilberto Christofoletti e Evaldo Ferezini
Gilberto Christofoletti, Evaldo Ferezini e Ronaldo Ramalho
Ronaldo Ramalho
Raimundo Catarino e Gilson Silva
Ronaldo Ramalho
José Florêncio da Silva, Ronaldo Ramalho e Evaldo Ferezini
Antonio Edison Alcarde, Luis Sotopietro e Carlos Ribeiro
Gilson Silva
Ronaldo Ramalho, Evaldo Ferezini e André Barbosa
Antonio Edison Alcarde e Luis Sotopietro
Antonio Edison Alcarde e Luis Sotopietro
Antonio Edison Alcarde
Ronaldo Ramalho, Rodrigo do Amaral e Francisco de Assis

CIPA - Requiph Unileste

Tecnal Laboratório Arlington

CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO: A diretoria do Sindicato percorre as 
empresas da base buscando conscientizar os trabalhadores sobre a 
importância de ser sindicalizado.

Sindicato realiza reunião com a comissão de trabalhadores de plr da empresa 
Painco, em Rio das Pedras.

Painco
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FGTS - NOVAS REGRAS PARA SAQUE DOS DEPÓSITOS EM 
CONTA VINCULADA - MEDIDA PROVISÓRIA Nº 889/2019

Alíquota

50%
40%
30%
20%
15%
10%
05%

    

  Limites de 
faixa de saldo

 Até R$ 500,00
 De R$ 500,01 a R$ 1.000,00

 De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00
 De R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00
 De R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00
 De R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00

 Acima de R$ 20.000,01
 

 Parcela 
adicional
  R$ 0,00 

  R$ 50,00 
  R$ 150,00 
  R$ 650,00 

 R$ 1.150,00
  R$ 1.900,00
R$  2.900,00

FONTE: Nelson Meyer. Advogado e assessor jurídico da Diretoria 
do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba e Região.

Vale dizer: A regra estabelecida pelo governo proíbe o saque de valores do FGTS na 
modalidade aniversário para o empregado que fez essa opção, mesmo que tenha sido 
demitido sem justo motivo pela empresa. Só no próximo ano/período poderá efetuar 
novo saque na modalidade aniversário. Observação: O Sindicato não concorda com 
essa regra que se mostra ilegal, devendo o empregado, neste caso, buscar ordem 
judicial para saque do FGTS por demissão desmotivada.

A nova regra ainda estabelece que, havendo opção do empregado na modalidade saque 
aniversário, somente poderá retornar para a regra do modelo anterior, modalidade saque 
imediato,  após dois anos, sendo que, segundo as regras do governo federal, nesses dois 
anos não poderá o empregado fazer movimentação e saque de valores do FGTS.  Obs. Da 
mesma forma que no item anterior, o Sindicato não concorda com essa regra que se 
mostra ilegal, devendo o empregado, neste caso, buscar ordem judicial para saque do 
FGTS, inclusive se houver demissão nesse período.

Como fazer a mudança para optar pela modalidade saque aniversário:

Para optar pela modalidade saque aniversário o empregado deverá efetuar comunicação 
escrita e protocolada junto a caixa econômica federal, guardando para si cópia desse 
documento.

regra do governo, quem aderir ao saque do FGTS na modalidade aniversário não 
poderá mais movimentar/sacar valores da conta do FGTS fora do mês de aniversário e 
dos dois meses seguintes.

Segundo o governo federal, a opção poderá ser feita a partir de outubro de 2019.

Pode ser revogada a opção pela modalidade saque aniversário?
A regra do governo federal nada estabelece sobre isso. No entanto, entendemos que o 
empregado poderá cancelar a opção caso ainda não tenha recebido nenhuma parcela de 
valores de saque do FGTS nessa nova modalidade.

Segundo o governo federal, essa regra da nova modalidade de saque aniversário aplica-
se também aos já aposentados e que venham a se aposentar.  

Obs. Da mesma forma que no item anterior, o Sindicato não concorda com essa regra aos 
aposentados, a qual se mostra ilegal, devendo o trabalhador, neste caso, buscar ordem 
judicial para saque do FGTS, mesmo que continue empregado após a aposentadoria.

A MP (Medida provisória) 889/2019 possui prazo de vigência de 60 dias prorrogáveis 
automaticamente por mais 60, totalizando vigência de 120 dias para ser votada pela 
Câmara dos Deputados e pelo Senado.
Caso não seja apreciada e votada nesse período, perderá validade. 

Quem optar pela modalidade saque aniversário e for demitido sem justa causa, somente 
receberá o valor da multa de 40% no mês de aniversário ou nos dois meses seguintes ao 
mês de seu aniversário.

A nova modalidade de saque aniversário também estabelece limites no saque de valores 
da conta do FGTS, a saber:

Se o empregado tiver mais de uma conta do FGTS inativa ou mais de uma conta do FGTS 
ativa, poderá fazer o saque de R$ 500,00 em cada uma delas, seja do  emprego atual  ou 
dos empregos anteriores.

Se o empregado tiver conta corrente ou de poupança na própria caixa econômica federal, 
o repasse será automático em sua conta junto a caixa. Se não tiver conta bancária na 
caixa econômica federal, deverá ir pessoalmente com a documentação necessária, para 
sacar os valores na modalidade saque imediato.

Modalidade de saque imediato

Através da MP 889/2019, o Governo Federal está acenando que o FGTS será liberado 
para saque a partir de setembro deste ano 2019 e com novos critérios de  movimentação 
do FGTS a partir do ano de 2020.

Se o valor existente na conta do FGTS, for inferior a R$ 500,00 o empregado poderá 
sacar somente o valor existente.

Essa outra modalidade de saque das contas do FGTS não é imediata.  Deve ser aplicada a 
partir do mês de janeiro de 2020, quando a forma será alterada.

Documentos: Carteira de Trabalho, cartão Cidadão, cartão PIS, CPF. 

É a liberação de saque da conta inativa ou ativa do FGTS, até o limite de R$ 500,00 
(quinhentos reais).

A modalidade de saque imediato passa a vigorar a partir de setembro de 2019, atingindo 
a todos os empregados, mesmo aqueles que pediram demissão ou foram demitidos por 
justa causa.

Vejamos algumas informações a respeito de como vai funcionar as novas regras de saque 
do FGTS:

No entanto, se o valor existente na conta do FGTS for inferior a R$ 80,00 e não houve 
saque ou depósitos do FGTS no período de um ano, poderá o valor ser sacado em 
qualquer época.

Segundo o governo federal, essa nova regra na modalidade saque imediato aplica-se 
também aos já aposentados e que venham a se aposentar. Obs. O Sindicato não 
concorda com essa regra aos aposentados, a qual se mostra ilegal, devendo o 
trabalhador, neste caso, buscar ordem judicial para saque do FGTS, mesmo que 
continue empregado após a aposentadoria.

Modalidade saque no aniversário

Esse saque deve ser feito sempre no mês de seu aniversário de nascimento.

Quem perder o prazo e não efetuar o saque do FGTS no mês de seu nascimento, terá 
ainda uma segunda oportunidade para efetuar o saque nos dois meses seguintes. Em 
resumo, o empregado terá três meses em cada ano para efetuar o saque do FGTS na 
modalidade saque aniversário.

O Sindicato destaca que essa exceção (exceto por ordem judicial) não consta da nova 
regra divulgada pelo governo federal.  Esse é o entendimento jurídico do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Piracicaba e do seu depto jurídico, no sentido de que o empregado 
demitido sem justa causa e que teve a rescisão contratual por iniciativa da empresa de 
forma desmotivada, tem direito a movimentar livremente a conta do FGTS.

Nessa nova modalidade de saque aniversário, o empregado terá direito a efetuar um 
saque da conta do FGTS por ano.

Fora desse período de três meses, o saque do FGTS estará proibido, indisponível, exceto 
por ordem judicial.

A mudança das regras para o saque do FGTS na modalidade saque aniversário É 
OPCIONAL, ou seja, o empregado poderá aderir a essa regra se lhe interessar, pois, pela 
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As férias recreativas para as crianças 
do Sindicato dos Trabalhadores 
Metalúrgicos de Piracicaba e região, 
aconteceu dos dias 09 à 12 de julho, 
no Clube da entidade. 

A diretoria do Sindicato, preparou para as 

crianças uma semana de lazer e diversão. 
A equipe da Biolazer, desenvolveu várias 
brincadeiras com as crianças. Além disto, 
teve também muitos brinquedos como 
cama elástica, pula a pula, escorregador, 
dentre outros. Todos os participantes 
receberam um lanche. 

Recreação de férias agita o Clube do Sindicato 
No último dia 29 de junho, aconteceu a nal do 
campeonato de bocha em duplas, no Clube 
recreativo do Sindicato dos Trabalhadores 
Metalúrgicos de Piracicaba e região. 

Já os campeões da taça prata foram 
Macuco, Ferrerinha e Japão. Os vice-
campeões foram Ismael, Piolho e Zé Loro. A 
terceira colocação cou para Moresi, 
Pescuma e Miro. 

Os campeões da taça ouro foram Joel, 
Onofre e Barbosa. Os vice-campeões foram 
Aragão, Chico e Duda. Já os terceiros 
colocados foram Toninho, Ade e Pedrão. 

Final do campeonato 
de bocha em duplas 
é realizada no Clube 

dos Metalúrgicos 

Sócios aniversariantes recebem prêmios do Sindicato 

 Maio 
 Raimundo Coelho Arantes 

 Junho 
 Gerson dos Santos Rocha 

O Centro de Reabilitação Piracicaba 

realizou no dia 03 de julho, o 6º 

Festival de Ginástica Rítmica e 2ª 

Mostra Artística. O evento aconteceu 

no ginásio da instituição. 

A equipe de Ginástica Rítmica do 
S i nd i c a t o  do s  Tr aba l hado r e s 
Metalúrgicos de Piracicaba e região, 
participou do festival. As alunas 
realizaram uma apresentação, com a 
maças, aparelho próprio da modalidade. 

Alunas de Ginástica Rítmica do Sindicato realizam 
apresentação  no Centro de Reabilitação Piracicaba

Não seja cúmplice. Denuncie 
pelo WhatsApp do Sindicato

(19) 99659.8062

A Festa Julina do Sindicato dos 
Trabalhadores Metalúrgicos de 
Piracicaba e região, foi uma festa 
regada de muita alegria e animação. O 
evento aconteceu (06/07), no Clube 
recreativo da entidade. 

A abertura da festa foi realizada pelas 
alunas da escolinha de ginástica 
rítmica do Sindicato, que encantaram o 
público com as suas apresentações. 
Logo em seguida, teve a quadrilha da 
academia do Sindicato e a quadrilha 
interativa da Quadri-Pira. 

O show que embalou a festa, cou por 
conta de Guto Ferreira e banda. Nos 
intervalos teve Dj Klau. 

O arraiá do Sindicato dos Metalúrgicos 
teve também, muitos brinquedos para 
as crianças, comidas e bebidas típicas, 
como cuscuz, vinho quente, pastel, 
cachorro quente, dentre outros. 
Pipoca, algodão-doce e quentão, foram 
distribuídos gratuitamente. Uma 
grande fogueira foi acesa. Houve 
também queima de fogos.

Segundo Wagner da Silveira, Juca, 
presidente do Sindicato dos Trabalhadores 
Metalúrgicos de Piracicaba e região, “mais 
um ano a diretoria do Sindicato, trabalhou 
para a realização desta festa, que 
congrega a família metalúrgica, e o povo 
de Piracicaba, e foi um sucesso”, 
destacou. 

Alegria e Animação marcam a tradicional
Festa Julina do Sindicato dos Metalúrgicos 

Copão
Veterano

Sênior
até dia 11 de agosto

 Julho 
 Alcebiades Xavier da Silva 

Local: Clube Recreativo do Sindicato

AGENDA de EVENTOS

(19) 99659.8062

18/08 – Domingão de Bilhar
 – Baile Forró com a banda Chapadão31/08
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O Supremo Tribunal Federal (STF), 
proibiu empresas de submeterem 
trabalhadoras grávidas e lactantes em 
funções insalubres. Por 10 votos a 1, a 
medida foi derrubada (29/05), pelo 
plenário do STF. 

A CNTM, se contrapôs devido a se 
tratar de agrante violação aos 
fundamentos da dignidade humana e 
dos valores sociais do trabalho. 
Segundo Miguel Torres, presidente da 
CNTM, “prevaleceu a justiça e o 
h u m a n i s m o  e m  p r o t e ç ã o  a 
maternidade, as mulheres e as 

A ação contra esta medida foi de 
autoria da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM), 
ligada a Força Sindical, da qual 
também o Sindicato dos Trabalhadores 
Metalúrgicos de Piracicaba e região, 
faz parte. 

crianças”, disse. 

Para Wagner da Silveira, Juca, 
p res iden te  do  S ind i ca to  dos 
Trabalhadores Metalúrgicos de 
Piracicaba e região, “a proibição do 
trabalho de grávidas e lactantes em 
funções insalubres, é uma vitória não 
somente do movimento sindical, mas 
também de todos os trabalhadores. 
Parabéns a CNTM. Os Sindicatos 
seguem ativos e continuam lutando 
contra qualquer princípio de ataque 
aos direitos", destacou. 

Vitória do Movimento Sindical: STF proíbe grávidas e 
lactantes de trabalharem em funções insalubres 

O Trailer Odontológico Sorriso Cidadão 
celebrou a marca de 50 mil atendimentos 
realizados em 5 anos de existência. O 
projeto, idealizado pelo secretário 
municipal do Trabalho e Renda e vice-
presidente licenciado do Sindicato dos 
Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba 
e região, José Luiz Ribeiro, é fomentado 
em parceria com a Hyundai Motor Brasil e 
outras empresas sul-coreanas instaladas 
no parque automotivo, e a prefeitura 
municipal, por meio das Secretarias 
Municipais de Educação e Saúde. 

Em 2018, foram realizados mais de 11 
mil atendimentos, contemplando 19 
escolas municipais, 5 escolas estaduais, 3 
instituições lantrópicas, 9 comunidades 
regionais e 11 eventos de ação social. 

Para José Luiz Ribeiro, secretário 
municipal do Trabalho e Renda e vice-
presidente licenciado do Sindicato dos 
Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba 
e região, “o Sorriso Cidadão já virou 
referência em Piracicaba, no estado de 
São Paulo e no Brasil. Vamos continuar 
unidos, levando a solidariedade a aqueles 
que mais precisam, que são as crianças 

Trailer Odontológico Sorriso Cidadão 
celebra 5 anos com 50 mil atendimentos 

celebra 34 anos com festa em grande estilo 
Associação dos Metalúrgicos Aposentados  

As empresas que mantêm convênio de 
assistência médica com participação dos 

O tema desta edição, da coluna 
“Convenção Coletiva Metalúrgica de 
Piracicaba”, abordará a Cláusula 25 
referente a Convênios Médicos. 

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). 

Parágrafo 1º: as empresas encaminharão 
ao respectivo sindicato representativo da 
categoria prossional o material 
orientativo das facilidades oferecidas 
pelos convênios quando editado.

empregados nos custos deverão 
assegurar-lhes o direito de optar pela sua 
inclusão ou não no convênio existente. 

Parágrafo 2º: as empresas citadas acima 
proporcionarão aos seus ex-empregados, 
afastados  denit ivamente  por 
aposentadoria, facilidade para sua 
continuidade no plano de assistência 
médica, desde que os mesmos assumam 
o custo de sua participação no convênio. 

Conheça a Convenção Coletiva Metalúrgica de 
Piracicaba: Convênios Médicos 

Segundo Wagner da Silveira, Juca, 
p res iden te  do  S ind ica to  dos 
Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba 
e região, “é um projeto de ação social, 
que tem feito a diferença. Completamos 
cinco anos de existência com um 
trabalho muito forte realizado por toda 
uma equipe”, destacou.  

da comunidade”, disse. 

O Trailer Odontológico Sorriso Cidadão é 
equipado com um moderno consultório 
odontológico em seu interior. Durante o 
projeto são realizados diversos tipos de 
tratamentos odontológicos como 
orientações de higiene oral, técnicas 
preventivas, restaurações, raspagem de 
tártaro, prolaxias, endodontias e 
pequenas cirurgias.

No período de férias escolares, o 
Sorriso Cidadão atende também a 
comunidade e instituições. No mês 
de julho, o Sorriso Cidadão esteve na 
Casa do Bom Menino e no Lar 
Franciscano de Menores.

Atendimentos

Convênios do Sindicato facilitam acesso a Educação

Os descontos valem para o associados ingressantes nas 
instituições no ano de 2019. 

Com o objetivo de facilitar ao associado uma educação de qualidade, o 
Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e região têm 

rmado convênios com várias instituições de ensino. Os descontos valem 
para sócios e dependentes do Sindicato e podem chegar a até 50%. 

AS INSTITUIÇÕES EM QUE OS ACORDOS JÁ FORAM FIRMADOS SÃO:

Para mais informações sobre como adquirir os descontos, 
entre em contato na secretaria do Sindicato (rua Prudente de 

Morais, 914, centro) ou  pelo telefone (19)3417-8143

O tradicional parabéns de aniversário 
foi cantado por todos. Logo após, um 
almoço especial foi servido, tendo 
como prato principal costela assada e 
porco no rolete. Houve também 
sorteios de muitos prêmios. 

A Associação dos Metalúrgicos 
Aposentados Pensionistas e Idosos de 
Piracicaba, celebrou (21/07), os seus 
34 anos de história, em uma festa em 
grande estilo, no Clube recreativo do 
S ind i ca t o  dos  Traba lhado re s 
Metalúrgicos de Piracicaba e região. 

O secretário municipal do Trabalho e 
Renda, José Luiz Ribeiro, não pode 
comparecer ao evento, mas gravou um 
vídeo, parabenizando a Associação. “A 
Associação é um motivo de orgulho 

para a nossa cidade”, destacou. 

Segundo Wagner da Silveira, Juca, 
presidente do Sindicato dos Trabalhadores 
Metalúrgicos de Piracicaba e região, “Os 
aposentados merecem todo nosso 
carinho e respeito, e a Associação poderá 
contar sempre com o apoio de toda a 
diretoria do Sindicato”, comentou. 

Para Juraci Goes, Magal, presidente da 
Associação, “são 34 anos desta 
entidade que luta diariamente, para 
defender os direitos dos aposentados, 
pensionistas e idosos”, disse. 

Conheça o trabalho realizado pela 
Associação.  Fique Sócio!

Mais Informações: (19) 3432-4237 


