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Cidadania
Jornal

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

NÃO JOGUE O JORNAL NO LIXO, ENTENDA SEUS DIREITOS TRABALHISTAS

CAMPANHA SALARIAL 2019
METALÚRGICOS  APROVAM DE PIRACICABA EM ASSEMBLEIA 

A MOBILIZAÇÃO PELA MANUTENÇÃO DOS DIREITOS

Conra na página 3 as 
assembleias realizadas pelo 

Sindicato nas empresas da base.
De acordo com Wagner da Silveira, Juca, presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e 
região, “mesmo diante de tantas incertezas, no cenário 

O Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e 
região . Os deu início a Campanha Salarial 2019
trabalhadores  realizada no dia 20 aprovaram na assembleia
de setembro, no Clube recreativo da entidade, a raticação 
dos direitos na Convenção  já consolidados e estabelecidos 
Coletiva de Trabalho.

A Convenção Coletiva da categoria metalúrgica em 2018, foi 
assinada por dois anos, com isto já garantimos para 2019, o 
aumento da cesta básica e o reajuste salarial sobre o 
percentual da inação.

político e econômico, e com ataques aos direitos trabalhistas, 
é preciso raticar a Convenção Coletiva de Trabalho, pois o 
patronal tem proposta de retirada de direitos, como por 
exemplo o convênio médico. É nítido também o desrespeito 
que ocorre com o trabalhador na hora da homologação, 
quando ela não é realizada no Sindicato. Muitos direitos estão 
sendo suprimidos. Com a reforma trabalhista em vigor, a 
categoria metalúrgica precisa garantir a manutenção dos 
direitos já conquistados”, disse.

Juntos somos 

mais fortes! 

A data-base  1º de novembro.dos metalúrgicos é
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Campanha Salarial 2019 - Em defesa da Convenção 
Coletiva e de todos os direitos conquistados

Manu t enção  do s  d i r e i t o s  j á 
conquistados, este é o lema da 
Campanha Sa la r ia l  2019 do 
S ind i ca to  dos  Traba lhado res 
Metalúrgicos de Piracicaba e região. 

Os metalúrgicos já tem a Convenção 
Coletiva aprovada por dois anos, válida 
até 2020, mas os trabalhadores 
precisam ter consciência, sobre a 
importância em se manter os direitos, 
pois o patronal já tem propostas de 

Trabalhador! Nesta campanha vamos 
raticar os direitos já consolidados e 
estabelecidos, como Plr (Participação 
nos Lucros e/ou Resultados), Férias, 
Saúde e Segurança do Trabalhador, 
Seguro de Vida, Garantia ao Empregado 
afastado do serviço por doença, dentre 
outros. Vamos juntos assegurar direitos e 
ampliar conquistas. Precisamos nos 
mantermos unidos e mobilizados para 
proporcionar a valorização da nossa 
categoria.

Com a reforma Trabalhista, houve um 
aumen to  do  desemprego,  da 
informalidade e precarização do 
trabalho, por isto hoje a Convenção 
Coletiva, é a carta magna do trabalhador, 
a principal fonte de proteção dos 
trabalhadores, pois é formada por um 
conjunto de cláusulas que vão além dos 
direitos da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT).  

mudanças.

Importância da Qualicação Prossional

Você já perdeu alguma oportunidade de 
trabalho por não ter os requisitos 
necessários para a vaga desejada? 
Sabemos quanto, isto é, frustrante, mas 
essa situação pode mudar. Para conseguir 
uma boa colocação na carreira, é preciso 
realizar uma qualicação prossional 
eciente, por isso, a Semtre (Secretaria 
Municipal de Trabalho e Renda de 
Piracicaba), no qual sou o secretário, está 
investindo em parcerias que resultam em 
vários cursos de qualicação prossional 
para os piracicabanos e piracicabanas.

Cabeleireiro, design de sobrancelhas, 
maquiagem, depilação, massagem livre, 
NR 10, NR 10 reciclagem, informática 
básica, cuidador de idosos, garçom, 
higienização e manipulação de alimentos 
para trailers, mototaxistas e motofretistas 
são alguns cursos que a Semtre 
disponibiliza gratuitamente para os 
prossionais. E só car atento ao site: 
www.semtre.piracicaba.sp.gov.br que 
todas as oportunidades sobre curso de 
qualicação são divulgadas por este 
canal.

Além da grande exigência das empresas 
para contratarem um prossional cada 

vez mais qualicado, a competitividade 
também tem crescido de forma gradativa 
com o passar dos anos. Provavelmente, 
isso já é algo do seu conhecimento.

Quantas vezes você foi para uma seleção e 
se deparou com uma quantidade de 
candidatos acima da média? Aposto que 
muitas. Conseguir um emprego não está 
nada fácil, e conseguir uma ‘promoção’ na 
carreira também não.

É por isso que destacamos a importância 
de investir em uma boa qualicação 
prossional. Isso é fundamental para que 
seu currículo não seja descartado antes 
mesmo da seleção, fazendo com que 
diminua suas chances de um novo 
emprego.

Com a possibilidade de novas chances 
prossionais, ca perceptível que sua 
renda também poderá aumentar - é só 
uma questão de tempo. Não temos como 
garantir isso, mas você concorda que se 
você tem todas as qualicações e 
habilidades prossionais que as empresas 
buscam, suas chances de ser contratado 
aumentam de forma signicativa. E, 
dessa forma, sua renda passa a ser 
compatível com a função que será 
desempenhada. Portanto, ‘agarre’ as 
oportunidades que surgirem e que são 
conciliáveis com seu perl prossional. O 
emprego dos sonhos está em suas mãos e 
as chances de ascensão prossional 
também.

As empresas gostam de ver que o 
prossional se dedicou para conseguir 
uma determinada vaga. Sabemos que de 
nada adianta elaborar um currículo, 
visivelmente apresentável, se você não 
tem as habilidades exigidas pela empresa, 
concorda? Então, reita sobre isso!

 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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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

Fonte: Dr. Luis Fernando Severino, advogado do Sindicato, página 6.

Arquivo Histórico: A história do Clube recreativo do Sindicato dos Metalúrgicos 
de Piracicaba se inicia na década de 1970 quando os sindicalistas e operários 
começam a se mobilizar para a conquista de um espaço próprio, destinado ao 
lazer da categoria. Após a aquisição do terreno, na década de 1980 o clube 
começa a ser construído.

Construção do Salão do Clube recreativo

Não seja cúmplice. Denuncie 
pelo WhatsApp do Sindicato

(19) 99659.8062
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Sindicato  assembleias da Campanha realiza
Salarial 2019 nas empresas da base

Debater ações de prevenção em prol da 
saúde e segurança dos trabalhadores para 
um ambiente de trabalho mais seguro e 
saudável, este foi um dos objetivos do 9º 
Encontro de Cipeiros do setor metal-
Mecânico, realizado pelo Sindicato dos 
Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e 
região em parceria com o Cerest (Centro de 
Referência em Saúde do Trabalhador). O 
evento aconteceu no dia 27 de setembro, 
no Clube recreativo do Sindicato. 

Com o tema “Os riscos invisíveis no uso 
dos telefones celulares”, o engenheiro de 
segurança no trabalho, Antenor Varolla, 
destacou que de acordo com alguns 
pesquisadores, o celular pode causar 
r i scos  de  tumores  ce leb ra i s , 
principalmente para usuários que utilizam 
o celular do mesmo lado da cabeça. 

Já Marcos Ribeiro, presidente do 
Sintesp, falou sobre o sucateamento 
das Normas Regulamentadoras, 

Segundo José Luiz Ribeiro, secretário 
municipal do Trabalho e Renda, “a Cipa 
precisa ser atuante dentro das 
empresas. O cipeiro atuante é 
fundamental para um ambiente de 
trabalho mais seguro e saudável”, disse. 

9º Encontro de Cipeiros promove  do setor metal-mecânico 
ações preventivas saúde dos trabalhadores em prol da 

Diretoria scaliza ativamente as Eleições da CIPA nas empresas 
Data
30/07
31/07
31/07
01/08
01/08
01/08
14/08
20/08
21/08
21/08
28/08
28/08
29/08
29/08
09/09
11/09
12/09
18/09
25/09
26/09
26/09

Empresa
Naval
Mobis (Rio das Pedras)
Feaço
Dedini (Matriz)
Equipe (Mecânica)
Equipe (Fundição)
Fazanaro
THN
General Chains
Turbimaq
Manetoni (Piracicaba)
Manetoni (Rio das Pedras)
Dedini (Mecânica)
Dedini (Fundição)
Danpower
Varixx
Marrucci
Dongwon
Proveraço
Doowon
Eacial

Diretor
Antonio Edison Alcarde e Luis Sotopietro
Ronaldo Ramalho, Gilson Silva e Joseval Miano
Ronaldo Ramalho e Gilson Silva
João Carlos Ribeiro e Eduardo Gozzer
Evaldo Ferezini e Emerson Silva
Evaldo Ferezini e Emerson Silva
Antonio Edison Alcarde e Luis Sotopietro
Ronaldo Ramalho e Evaldo Ferezini
Antonio Edison Alcarde e Luis Sotopietro
Antonio Edison Alcarde e Luis Sotopietro
Antonio Edison Alcarde e Luis Sotopietro
Antonio Edison Alcarde e Luis Sotopietro
Eduardo Gozzer
Carlos R.P. dos Santos
Evaldo Ferezini e Gilson Silva
Ronaldo Ramalho e Evaldo Ferezini
Antonio Edison Alcarde e Luis Sotopietro
Ronaldo Ramalho e Evaldo Ferezini
Ronaldo Ramalho e Evaldo Ferezini
Ronaldo Ramalho e Evaldo Ferezini
Ronaldo Ramalho

A diretoria do Sindicato, durante o 9º 
Encontro de Cipeiros, homenageou Antenor 
Varolla, que por vários anos exerceu a 
função de gerente regional do trabalho em 
Piracicaba, onde desempenhou um papel 
extremamente importante, em prol dos 
trabalhadores como também das empresas 
metalúrgicas. 

Homenagem

importância do TST, Cipa e Sindicatos.

Alessandro José Nunes da Silva, técnico 
de segurança no trabalho do Cerest, fez 
um panorama dos acidentes de trabalho 
no setor metalúrgico na região de 
Piracicaba, e citou exemplos de 
acidentes que ocorrem com interação de 
atividades, com movimentação de carga 
motorizada e manual, e manutenção 
mecânica e elétrica. 

Para Wagner da Silveira, Juca, 
p res iden te  do  S ind i ca to  dos 
Trabalhadores Metalúrgicos de 
Piracicaba e região, “é um encontro 
que tem como principal objetivo 
conscientizar os trabalhadores sobre a 
importância de assegurar melhores 
condições de segurança e saúde no 
ambiente de trabalho”, disse. 

LinkSteel 

Vamos manter nossos direitos!

Trabalhador! Participe das Assembleias.

Defenda #   seus direitos Uniãoemobilizacao

Reajuste Salarial

Cesta Básica-Vale Alimentação

Participação nos Lucros e/ou Resultados

Garantia ao Empregado 
Afastado do Serviço por Doença

Garantia ao Empregado em 
Vias de Aposentadoria

Garantia de Emprego ao Empregado 
Vítima de Acidente no Trabalho

Férias

Saúde e Segurança do Trabalhador

Seguro de Vida

dentre outros. 

Redrasfer e Fazanaro

Indústrias Marrucci

Delphi

FIQUE

SÓCIO!
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Data do Crédito em Conta
a partir de 13/09/2019
a partir de 27/09/2019
a partir de 09/10/2019

Mês de Aniversário
Janeiro, Fevereiro, Março e Abril
Maio, Junho, Julho e Agosto
Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro

Crédito Automático em Conta Poupança
Para contas abertas até 24/07/2019

Calendário para recebimento em outros canais da Caixa

Data do Crédito em Conta
18 out 2019
25 out 2019
08 nov 2019
22 nov 2019
06 dez 2019
18 dez 2019
10 jan 2020 
17 jan 2020
24 jan 2020
07 fev 2020 
14 fev 2020 
06 mar 2020 

Mês de Aniversário
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Novas Modalidades saque do FGTS para o 

Saque Imediato
T odos os trabalhadores, que possuam 
contas ativas ou inativas do FGTS, 
podem sacar até R$500,00 de cada 
uma delas, limitado ao valor do saldo.

A Medida Provisória nº 889/2019 
autorizou novas modalidades de saque 
do FGTS.

Conra abaixo as novas regras, 
modalidades de saque, o calendário de 
pagamento e os canais para recebimento.

O cronograma de pagamento está 
dividido em dois calendários:
- Um para quem possui conta 
poupança na Caixa, sendo realizado o 
crédito automático;
- E outro para recebimento em outros 
canais de atendimento, de acordo com 
os calendários abaixo:

Alíquota
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0% 
 

Limite das faixas de saldo (em R$)
Até 500,00
De 500,01 até 1.000,00
De 1.000,01 até 5.000,00
De 5.000,01 até 10.000,00
De 10000,01 até 15.000,00
De 15.000,01 até 20.000,00
Acima de 20.000,01

Parcela Adicional (em R$)
-
50,00
150,00
650,00
1.150,00
1.900,00
2.900,00 
 

Calendário do Saque Aniversário

Data do Saque
Abril a Junho/2020
Maio a Junho/2020
Junho a Agosto/2020
Julho a Setembro/2020
Agosto a Outubro/2020
Setembro a Novembro/2020
Outubro a Dezembro/2020 
Novembro/2020 a Janeiro/2021
Dezembro/2020 a Fevereiro/2021

Mês de Aniversário
Janeiro e Fevereiro 
Março e Abril
Maio e Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Para ter direito ao Saque Aniversário, é necessário optar por 
essa modalidade. 

O Saque Aniversário é uma alternativa à sistemática de saque por 
rescisão do contrato de trabalho, que permitirá a retirada de parte do 
saldo da conta do FGTS anualmente, no mês do seu aniversário.

Saque Aniversário - a partir de abril/2020

sobre o FGTS e de consulta ao 
saldo disponível para saque são a 
p á g i n a  d a  C a i x a 
( ) ou do FGTS www.caixa.gov.br
( ). Também é fgts.caixa.gov.br
possível realizar a consulta por 
meio do aplicativo do FGTS, 
disponível para Android e iPhone.

Também é possível tirar dúvidas por 

meio do telefone 0800-726-0207 

ou presencialmente, nas agências.

A Caixa mantém, ainda, a página 

www.caixa.gov.br/seguranca, em 

que é possível tirar dúvidas e 

a c o m p a n h a r  i n f o r m a ç õ e s 

atualizadas sobre os principais 

g o l p e s  p r a t i c a d o s  p e l o s 

fraudadores.

NÃO FORNEÇA senhas ou 
número do cartão

De acordo com a Caixa, alguns 
golpistas procuram entrar em 
contato com os clientes se 
passando por empregados das 
centrais de cartões ou do banco 
para obter informações.

A Caixa informa que não solicita 
senhas, dados ou informações 
pessoais do trabalhador, sejam 
relativas aos cartões da conta no 

NÃO CLIQUE em link em nome 
da Caixa

banco ou ao Cartão Cidadão, 
usado para sacar benefícios 
sociais. A orientação é não fornecer 
essas informações a ninguém.

NÃO EXISTE “pré-cadastro” para 
saque do FGTS

De acordo com a Caixa, golpistas 
têm se passado por agentes do 

O banco não envia links por e-mail, 
SMS ou WhatsApp, assim como 
também não pede conrmação de 
dispositivo ou acesso à conta por 
nenhum desses canais. Se você 
receber mensagens desse tipo, 
descone.

Caso receba mensagens ou 
ligações suspeitas, a orientação da 
Caixa é desconar e procurar os 
canais ociais de contato do banco 
antes de fornecer qualquer 
informação.

Os sites ociais de informações 

BUSQUE os canais ociais

banco pelo WhatsApp. Não 
responda e não realize supostos 
pré-cadastros para o saque do 
FGTS.

Os únicos locais para cadastro e 
consulta referentes ao FGTS são os 
canais ociais do banco, pelo site, 
o aplicativo, telefone ou nas 
agências Caixa.

Mais informações: www.caixa.gov.br

OUTUBRO ROSA – PREVINA-SE CONTRA O CÂNCER DE MAMA

Desde 1990, o mês de outubro é pintado de rosa para estimular a 
prevenção do câncer de mama no mundo todo. O movimento tem o 
objetivo de combater essa doença.

O câncer de mama é uma doença que surge a partir da 
multiplicação de células anormais na mama, que acaba por formar 
um tumor que pode atingir outros órgãos. Na maioria dos casos, a 
resposta do corpo ao tratamento é positiva se a doença for 
diagnosticada e tratada desde o início.

- Saída de líquido anormal das mamas.

Cuide-se e expanda o Outubro Rosa pelo resto do ano!

- Pele da mama avermelhada, retraída ou parecida com cascas de laranja.

- Alterações no bico do peito (mamilo).

- Pequenos nódulos na região embaixo dos braços (axilas) ou no pescoço.

Aqui vai uma dica: olhe-se diariamente no espelho, veja a 
aparência das mamas, palpe-a, sinta se existem anormalidades e, 
em caso de alguma suspeita, procure seu médico. Agora, se você 
tem de 50 a 69 anos, faça a mamograa a cada dois anos.

- Caroço (nódulo) xo e geralmente indolor.

Os sintomas do câncer de mama são:

Para que o câncer de mama seja descoberto desde o princípio, é 
importante dar atenção aos seguintes sintomas:

Fonte: institutoperface.com
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AÇÕES DO SINDICATO - NAS EMPRESAS DE PIRACICABA E REGIÃO

O encontro teve como objetivo buscar 
ferramentas e estratégias para enfrentar 
os desaos tecnológicos e agir contra os 
retrocessos e o trabalho precário, 
fortalecendo as entidades sindicais que 
possuem em suas bases empresas do 
macro setor da mobilidade. 

Os diretores do Sindicato dos 
Trabalhadores Metalúrgicos de 
Piracicaba e região, estiveram em São 
Paulo, participando dos debates sobre 
as transformações da indústria de 
mobilidade (automotiva-autopeças) na 
América  Lat ina.  O evento  foi 
promovido pela IndustriALL Global 
Union - Sindicato Internacional de 
Trabalhadores da Indústria. 

De acordo com José Florêncio da Silva, 
Bahia, segundo vice-presidente do 
Sindicato, “esses encontros são muito 
impor tantes  para  a  t roca  de 
informações, experiências e soluções, 
principalmente neste cenário de 
incertezas em que vivemos no Brasil”, 
disse. 

Diretoria do Sindicato debate da IndustriALL participa de 
mobilidade e indústria 4.0sobre macro setor da 

Eleições da Cipa

Acompanhe todo o trabalho desenvolvido pela diretoria nas 
eleições da CIPA no site: metalpiracicaba.com.br

A Cipa tem papel fundamental nos programas de saúde e segurança do trabalho. Tem 
por nalidade atuar na prevenção de acidentes e doenças do trabalho, promovendo 
qualidade de vida aos trabalhadores.

CIPA - Dedini

CIPA - Equipe (Matriz)

CIPA - Mobis

Diretoria do Sindicato realiza assembleia sobre plano de saúde na empresa 
Turbimaq. 

Turbimaq

Diretores do Sindicato realizam reunião com a comissão de  das empresas PLR
Dedini e Turbimaq 

A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e região, 
esteve em Tatuí, apoiando a greve na Ford. 

Greve na Ford em Tatuí 

Sem Sindicato não existe direitos trabalhistas, não existe 
negociação, não tem reajuste salarial, não tem PLR.

Dê valor ao Sindicato! Sindicaliza-se!

O presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Metalúrgicos de 
Piracicaba e região, Wagner da Silveira, 
Juca, juntamente com a diretoria da 
entidade, estiveram presentes, na 
palestra do presidente do STF (Supremo 
Tribunal Federal), Dias Toffoli. A palestra 
sobre Democracia e Direitos, aconteceu 
na sede do Sindicato dos Metalúrgicos 
de São Paulo. 

O presidente do STF, Dias Toffoli, 
destacou que a geração de emprego é 
um tema fundamental, e que ainda não 
está na mesa de debates para a criação 
de um pacto nacional entre os poderes 
da República com a sociedade 
brasileira, pelo desenvolvimento do país. 
“O Estado não está gerando emprego. É 
preciso discutir políticas públicas no 
Congresso e no executivo”, disse. 

Toffoli, enalteceu o trabalho do 
movimento sindical, principalmente 
pelas conquistas trabalhistas e sociais, 
e ressaltou que os sindicatos não são 
os culpados por não ter emprego, como 

também não podem ser penalizados 
com reformas que destroem as bases.
 
O evento reuniu representantes de 
entidades sindicais de várias categorias 
como metalúrgicos, frentistas, 
funcionários do setor de alimentação, 
costureiras, vigilantes, aposentados, 
borracheiros e químicos, dentre outros.
 
Para Wagner da Silveira, Juca, 
presidente do Sindicato, “resgatar o 
diálogo social é extremamente 
importante para o movimento sindical, 
para a classe trabalhadora e para toda 
sociedade”, destacou. 

Metalúrgicos de Piracicaba  participam da palestra
Democracia e Direitos  STF Dias Toffoli do presidente do

CIPA - General ChainsCIPA - Turbimaq

Sindicato realiza reunião com  da ex-trabalhadores Usitep

Dedini Turbimaq CIPA - Feaço

CIPA - Proveraço

CIPA - Doowon
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Conheça a Convenção Coletiva Metalúrgica 
de Piracicaba: Necessidades Higiênicas 

Entenda a importância do Sindicato
na Homologação trabalhista

Trabalhador! Não que desprotegido. O  Procure o Sindicato e conheça os seus direitos. 
SINDICATO se nega a homologar rescisões de contrato que estejam com valor abaixo  do 
que o empregado possui, .obrigando a empresa a corrigir o erro de imediato

Quando um contrato de trabalho termina, é 
necessário que seja realizado um processo 
chamado de homologação. É um procedimento 
que visa proteger o trabalhador de erros 
acidentais ou de má fé na documentação da 
rescisão trabalhista, dentre outras coisas. 

Com a aprovação da nova lei da reforma 
trabalhista, as rescisões contratuais não 
precisam ser mais homologadas no Sindicato, 
mas o trabalhador precisa saber, que o 
Sindicato é ainda a entidade legal e 
autorizada a homologar os trabalhadores, pois 
é o seu papel orientar e esclarecer 
empregados e empregadores para o 
cumprimento da lei no momento de rescisão 

Para garantir os direitos dos trabalhadores 
metalúrgicos, o Sindicato disponibiliza na 
sede (Rua Prudente de Moraes, 914), um 
departamento de Homologação, com um 
prossional especializado. No 1º semestre de 
2019 ,  f o r am  r ea l i z adas  1 .553 
homologações, e em todas os direitos dos 
trabalhadores foram conferidos e garantidos. 

contratual, assim como assegurar o 
pagamento das parcelas devidas no processo. 

Com a nova lei da reforma trabalhista, a 
tendência é aumentar o número de direitos 
trabalhistas violados pelas empresas, por isto 
os trabalhadores devem car atentos. 

FIQUE 
POR 

DENTRO

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 62 

referente a Necessidades Higiênicas. 

Nas empresas que utilizam mão de obra 
feminina, as enfermarias e caixas de 
primeiros socorros deverão contar com 
absorventes higiênicos, para ocorrências 
emergenciais. 

Parágrafo  único:  as  empresas 
proporcionarão gratuitamente produtos 
adequados à higiene pessoal de seus 
empregados, de acordo com as 
condições especícas do trabalho 
realizado.  

Conheça a Convenção Coletiva Metalúrgica 
de Piracicaba: Necessidades Higiênicas 

A Convenção Coletiva de Trabalho 
dos Metalúrgicos oferece um seguro 
de vida especial que benecia os 
trabalhadores metalúrgicos. 

R$ 722.610,00. 

Por morte natural e acidental, o valor 
R$ 57 mil, invalidez permanente total 
por acidente, o valor R$ 60 mil, 
invalidez permanente parcial por 
acidente o valor é até R$ 60 mil, 
auxílio funeral, o valor é de R$ 3 mil. 
De janeiro à setembro de 2019, 
foram pagos de seguro de vida 

Segundo Wagner da Silveira, Juca, 
presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Metalúrgicos de 
Piracicaba e região, “a importância 
do seguro de vida se dá por que 
independente da idade, todos 
estamos sujeitos a algum tipo de 
risco, que se pode adquirir em maior 
ou menor grau de importância, de 
acordo com a extensão dos danos 
causados, e o seguro vem dar esse 
respaldo nanceiro nas horas de 
necessidades”, disse. 

Convenção Coletiva  do Sindicato dos Metalúrgicos
garante seguro de vida aos trabalhadores 

Os trabalhadores com ações junto ao 
Sindicato continuam a luta, agora, 
para o recebimento de seus créditos 
apurados pela justiça do trabalho, 
com a inclusão de multas, diferença 
de FGTS, multa dos 40% sobre o 
FGTS, juros e correção monetária, e 

O juiz Marcos Douglas Veloso 
Balbino da Silva, da 2ª Vara Cível 
de Piracicaba, determinou o 
p a g a m e n t o  a o s  c r e d o r e s 
trabalhistas da Dedini, que ainda 
tinham saldo remanescente a 
receber via recuperação judicial, 
quitando, assim, a dívida dos 
trabalhadores neste processo. 109 
trabalhadores são beneciados 
pela ordem judicial.

outros direitos reconhecidos, 
abatendo o que recebido na ação de 
recuperação judicial. 

“Pa rabéns  a  todos  os  ex -
trabalhadores da Dedini. Juntos 
garant imos  a  v i tór ia  neste 
processo”, disse Wagner da 
Silveira, Juca, presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores 
Metalúrgicos de Piracicaba e 
região. 

Para João Carlos Ribeiro, Jipe, 
diretor do Sindicato, "a união e a 
mob i l i z a ção  do  S i nd i c a t o 
juntamente com os trabalhadores 
foi determinante para garantirmos 
esta conquista", destacou.

Mais uma vitória no processo da Dedini: Dinheiro 
dos ex-trabalhadores é liberado pela Justiça 

biologia molecular e de isolamento 
viral, ou conrmado com teste rápido 
(usado para triagem).

A melhor forma de prevenção da dengue é 
evitar a proliferação do mosquito Aedes 
Aegypti, eliminando água armazenada que 
podem se tornar possíveis criadouros, como 
em vasos de plantas, gagões de água, pneus, 
garrafas plásticas, piscinas sem uso e sem 
manutenção, e até mesmo em recipientes 
pequenos, como tampas de garrafas.

Dengue: Previna-se!

- Dor ao movimentar os olhos.

A dengue é transmitida pela picada do 
mosquito Aedes aegypti. Após picar 
uma pessoa infectada com um dos 
quatro sorotipos do vírus, a fêmea pode 
transmitir o vírus para outras pessoas. 
Há registro de transmissão por 
transfusão sanguínea.

- Falta de apetite.

O diagnóstico da dengue é clínico e 
feito por um médico. É conrmado com 
exames laboratoriais de sorologia, de 

- Dor de cabeça.

Os principais sintomas da dengue são:

- Manchas vermelhas no corpo.

- Febre alta 38.5ºC.

- Dores musculares intensas.

- Mal-estar.

O projeto Sorriso Cidadão tem mil dias 
trabalhados, mil  motivos para 
comemorar! 

O registro foi realizado (04/10), com a 
presença do presidente do Sindicato 
dos Metalúrgicos de Piracicaba e 
região, Wagner da Silveira, Juca e do 
diretor Ronaldo Ramalho, Cafu, 
durante um atendimento clínico. 

Esta estatística refere-se aos dias 
trabalhados nas escolas de educação 
infantil do município de Piracicaba, 
nosso principal objetivo.

Sorriso Cidadão já realizou 
mais de 56 mil atendimentos

Sorriso Cidadão inicia atendimentos 
em Rio das Pedras 

O cronograma inclui entidades, eventos e 
eventualmente escolas de ensino do 
fundamental um, além das escolas de 
educação infantil, totalizando mais de 56 
mil atendimentos em cinco anos deste 
projeto social!

www.metalpiracicaba.com.br

Nove escolas de educação infantil 
serão contempladas em Rio das 
Pedras, totalizando mais de 1300 
crianças. Nesta primeira etapa, o 
atendimento foi realizado dos dias 
23 de setembro a 04 de outubro.

Fonte: ministério da saúde
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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 

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. 

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. 

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 

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

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. 

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. 

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.

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

Copão
Veterano

Sênior
até dia 11 de agosto

Local: Clube Recreativo do Sindicato

TORNEIOS DE DOMINGO

(19) 99659.8062

20/10 – Domingão Ranking
                (16 melhores classicados) 

Piscinas do Clube estão abertas recreativo já  

A estação Primavera/Verão tem início, e 
com ela temos a reabertura das 
piscinas do Clube recreativo do 
Sindicato dos Metalúrgicos. O horário 
de funcionamento é de terça a 
domingo, das 9 às 18 horas. 

Para utilização das piscinas, os associados 
devem passar por exame médico 
realizado, aos sábados, domingos e 
feriados, das 9 às 11h30 e das 12h30 às 
16h30, nas dependências do Clube 
Recreativo. O valor do exame é de R$ 
5,00 (cinco reais) por pessoa, sendo válido 
para 60 dias. WhatsApp: (19) 99659-8062

Informações pelo site 
www.metalpiracicaba.com.br  
Telefone: (19) 3424-1433 ou 

27/10 – Domingão Bilhar

Cursos gratuitos  na área de mecânica promovidos pelo
Sindicato, Semtre e Elring Klinger, 2ª edição realizada tem sua 

Vencedores do 
Domingão de Truco - (04/08)

Campeão
Adriano Sousa Macedo e Fábio Alexandre Inácio

Vice-Campeão
José Augusti e Antonio da Silva

3º Lugar
Anésio Ferraz e Sérgio Luiz de Souza

Sócios aniversariantes recebem prêmios do Sindicato 

 Setembro 
 Luiz Felipe de Freitas 

 Agosto 
 Matheus Henrique Diorio dos Santos 

A 2ª edição dos cursos gratuitos 
voltados a mecânica, foi realizada nos 
dias 27 e 28 de agosto, na empresa 
Elring Klinger. Os cursos foram 
oferecidos através de uma parceria 
entre Sindicato dos Trabalhadores 
Metalúrgicos de Piracicaba e região, 
Secretaria Municipal do Trabalho e 
Renda e Elring Klinger. 

Foram oferecidas 200 vagas, sendo 
100 exclusivas às mulheres. Essas 
turmas foram abertas com os inscritos 
que caram na lista de espera. O curso 
teve carga horária de 2 horas. A 1ª 
edição foi realizada em julho. 

Segundo Wagner da Silveira, Juca, 
p res iden te  do  S ind i ca to  dos 
Trabalhadores Metalúrgicos de 
Piracicaba e região, “hoje o mercado 
exige qualicação, e esta é uma 
oportunidade que contribuirá para uma 
recolocação prossional”, disse.

O secretário municipal do Trabalho e 
Renda, José Luiz Ribeiro, em sua fala, 
destacou sobre o avanço da tecnologia 
e a necessidade da qualicação 
prossional. “A tecnologia se inova a 
cada dia, e a oportunidade chegará 
para quem estiver preparado”, 
destacou.     

Vencedores do 
Domingão de Bilhar - (18/08)

Campeão
 Fabio Lima de Sousa

Vice-Campeão
Fernando Roberto da Silva

3º Lugar
Daniel da Silva

Campeonato de futebol  do 
Sindicato: As partidas do social 
veterano sênior recopa, ,  (sábado e 
domingo),  (sábado e copão
domingo) já estão a todo vapor.  

Participem! Acompanhe as 
tabelas dos jogos pelo site 

www.metalpiracicaba.com.br



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

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

Todos os apartamentos contam 

com  e . televisão ar condicionado

Já as colônias piscinas têm , 

restaurante lanchonete área de , , 

jogos estac ionamento,  , 

elevadores, dentre outros.

O associado do Sindicato poderá 

usufruir de 2 modernas Colônias 

de Férias. Uma na (Avenida 

Teóla Vanderlinde, 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  reser vas  já  foram 
realizadas em setembro.

Colônia de Férias (Opção 1)
( ) Avenida Teóla Vanderlinde,146

Colônia de Férias (Opção 2)
( )Avenida dos Sindicatos, 234

A taxa de inscrição é .R$ 20,00


