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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

SINDICATO  ASSEGURA DIREITOS DOS METALÚRGICOS EM 
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO ATÉ 2020

Conra na página 3 as 
assembleias realizadas pelo 

Sindicato nas empresas da base.

Juntos somos 

mais fortes! 

A data-base  1º de novembro.dos metalúrgicos é

AUMENTO NÃO É LEI
Quem garante o reajuste  salarial anual é a Convenção Coletiva 

Reajuste Salarial
2,55 % (índice do INPC acumulado dos últimos 12 meses)

Os salários dos trabalhadores abrangidos pela Convenção Coletiva de 
Trabalho, vigentes em 31/10/2019, serão aumentados em 2,55% a 
partir de 01/01/2020.

Salário Normativo
(Piso Salarial)

➡Para cada estabelecimento que contava em 01/11/2019, com até 100 
empregados da categoria o salário normativo será de R$ 1.431,30 a partir de 
01 de janeiro de 2020. 

➡Para cada estabelecimento que contava em 01/11/2019, com mais de 
100 empregados da categoria, o salário normativo será de R$ 1698,80, a 
partir de 01 de janeiro de 2020.

Participação nos Resultados 
(PR)

Em empresas de 01 a 30 empregados, o valor será de R$ 307,20. De 31 a 50 
empregados o valor será R$ 448,00. Acima de 50 empregados, livre 
negociação entre Sindicato e empresas. 

Graças à atuação da diretoria do Sindicato e também dos trabalhadores, 94 cláusulas da Convenção Coletiva estão 

garantidas até 2020. Muitos trabalhadores de outras categorias, ainda seguem sem acordo coletivo, o que os deixa a 

mercê da reforma Trabalhista, pois não contam com os direitos assegurados. No próximo ano a campanha salarial será 

bem mais difícil, se não houver acordo nas negociações poderemos perder a Convenção Coletiva.

O Sindicato conta com você - Você conta com o Sindicato

Trabalhador, , pois é através da fortaleça e valorize o Sindicato
luta unificada direitos continuarão sendo mantidos, que os .

Vale-Alimentação especial de Natal

➡2,7% sobre o salário nominal do empregado já reajustado com o percentual 
previsto na cláusula denominada de aumento salarial referente a data base 
novembro/2019, a ser concedido até 20/02/2020.

As empresas concederão aos empregados, em caráter excepcional, um Vale-
Alimentação especial de Natal em valor equivalente a 8%, o qual poderá ser 
concedido de uma só vez até o dia 20/12/2019, sobre o salário nominal do 
empregado vigente em dezembro/2019, ou em até 3 parcelas, nos termos 
abaixo:

➡2,7% sobre o salário nominal do empregado, vigente em dezembro/2019, a 
ser concedido até o dia 20/12/2019.

➡2,7% sobre o salário nominal do empregado já reajustado com o percentual 
previsto na cláusula denominada de aumento salarial referente à data base 
novembro/2019, a ser concedido até 20/01/2020.

65 cláusulas da Convenção Coletiva estão garantidas até 2020, graças à atuação da diretoria do Sindicato como 

também dos trabalhadores. Muitos trabalhadores de outras categorias, ainda seguem sem acordo coletivo, o que os 

deixa a mercê da reforma Trabalhista, pois não contam com os direitos assegurados. No próximo ano a campanha será 

bem mais difícil, se não houver acordo nas negociações poderemos perder a Convenção Coletiva.  

A Cesta Básica (Vale-Alimentação) é mais 
que uma conquista, é um valor mensal 

acrescido no salário do trabalhador

A Convenção Coletiva garante mensalmente aos trabalhadores metalúrgicos o 
direito a Cesta Básica (Vale-Alimentação). O valor representa em um período 
de 12 meses, um total de R$ 3.900,00 recebido pelo trabalhador. 

Cesta Básica
 (Vale-Alimentação) de R$ 325,00 a partir de novembro/2019
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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

Fonte Uol -Reforma da Previdência

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

União e fortalecimento na defesa dos direitos 

O Sindicato dos Trabalhadores 
Metalúrgicos de Piracicaba e região tem 
72 anos de uma história de lutas e 
conquistas em defesa dos trabalhadores. 

Ao longo de todos estes anos, com a 
u n i ã o  e  m o b i l i z a ç ã o  d o s 
trabalhadores, e o trabalho da 
diretoria do Sindicato, conseguimos 
alcançar grandes resultados. 

Em 2018, assinamos a Convenção 
Coletiva por 2 anos (válida até 2020), 
com isto asseguramos em meio a um 
cenário econômico difícil, direitos 
fundamentais para os trabalhadores.  

A Convenção Coletiva possui direitos 
superiores a lei, tornando-se assim o 

Neste ano também, as ações trabalhistas 
tiveram vitórias importantes. A diretoria do 
Sindicato desenvolveu um trabalho intenso 
quanto ao pagamento da PLR, fez uma 
scalização diária da Cipa nas empresas da 
base, colocou em votação a compensação 
de troca de dias e feriados, cobrou 
pagamentos atrasados das empresas, 
realizou uma Campanha de Sindicalização, 
como forma de conscientizar os 
trabalhadores, da importância em ser 
sindicalizado, dentre tantos outros. 

principal instrumento de defesa dos 
trabalhadores. 

Em  2020 ,  c o n t i n u a r emos  a 
desenvolver nosso trabalho, e 
principalmente iremos reforçar a nossa 
luta por melhores condições no 
ambiente de trabalho, contra a política 
econômica que destrói o país e por 
empregos, pois estamos com 12,5 
milhões de pessoas desempregadas, 
segundo o Instituto Brasileiro de 
Geograa e Estatística (IBGE).

Os trabalhadores precisam entender 
que uma categoria unicada, tem mais 
força para enfrentar os desaos na luta 
contra o capital.

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

PAGAMENTO 

SALARIAL 

FIQUEM ATENTOS AS DATAS DOS PAGAMENTOS!
O pagamento mensal de salários será 
efetuado até o 5ª dia útil do mês 
subsequente ao trabalhado, nos termos 
da legislação vigente. 

13º SALÁRIO 
A , primeira parcela do 13º salário
deverá ser paga até o dia 30 de 
novembro de 2019 segunda parcela. A  
até o , dia 20 de dezembro de 2019
prazo máximo para a quitação do 
mesmo. 

Mais um ataque  direitos  aos dos trabalhadores

Reforma da Previdência é aprovada 

mudou na sua aposentadoria. 
Trabalhador! Fique sabendo o que 

A proposta tem potencial de gerar uma 
economia de R$ 800 bilhões em dez 
anos, segundo cálculo atual do 
Ministério da Economia, mas você 

O plenário do Senado aprovou em 
segundo turno, o texto-base da reforma 
da Previdência, por 60 votos a 19, bem 
como foi promulgada pelo congresso a 
reforma. Esta reforma afeta seriamente 
o futuro dos trabalhadores brasileiros. 

É uma reforma que não corta 
privilégios, repassa os percalços a 
população e não gera emprego.  

realmente acredita que isto irá 
acontecer?

Com a reforma da previdência, a idade 
mínima aumentou, o tempo de 
contribuição também teve aumento, 
mas o benefício diminui. 

Veja as principais mudanças 
definidas pela :reforma da Previdência

Idade mínima para se aposentar
62 anos para mulheres e 65 anos para homens.

Tempo mínimo de contribuição
15 anos para mulheres e homens (20 anos para homens que começarem a 
trabalhar depois que a reforma começar a valer).

Cálculo do valor da aposentadoria
Mulheres terão que contribuir por 35 anos para conseguir 100%; homens, 
por 40 anos.

Cálculo da média dos salários
Média será calculada com base em 100% dos salários; hoje são usados só os 
80% maiores salários desde 1994 e descartados os 20% menores.

Servidores públicos
Mulheres podem se aposentar aos 62 anos e homens, aos 65 anos, ambos 
com mínimo de 25 anos de contribuição, 10 anos no serviço público e 5 anos 
no mesmo cargo.

Transição
Quem está no mercado de trabalho pode entrar em uma das regras de 
transição para se aposentar antes.

Novo cálculo do valor da pensão por morte
50% da aposentadoria mais 10% por dependente, mas não pode ser menor 
que um salário mínimo.

União e fortalecimento na defesa dos direitos 

Neste ano também, as ações 
t raba lh i s tas  t i ve ram v i tó r i as 
importantes. A diretoria do Sindicato 
desenvolveu um trabalho intenso 
quanto ao pagamento da PLR, fez 
uma scalização diária da Cipa nas 

O Sindicato dos Trabalhadores 
Metalúrgicos de Piracicaba e região tem 
72 anos de uma história de lutas e 
conquistas em defesa dos trabalhadores. 

Ao longo de todos estes anos, com a 
u n i ã o  e  m o b i l i z a ç ã o  d o s 
trabalhadores, e o trabalho da 
diretoria do Sindicato, conseguimos 
alcançar grandes resultados. Em 
2018, assinamos a Convenção 
Coletiva por 2 anos (válida até 2020), 
com isto asseguramos em meio a um 
cenário econômico difícil, direitos 
fundamentais para os trabalhadores.  

A Convenção Coletiva possui direitos 
superiores a lei, tornando-se assim o 
principal instrumento de defesa dos 
trabalhadores. 

empresas da base, colocou em 
votação a compensação de troca de 
dias e feriados, cobrou pagamentos 
atrasados das empresas, realizou 
uma Campanha de Sindicalização, 
como forma de conscientizar os 
trabalhadores, da importância em ser 
sindicalizado, dentre tantos outros. 

Infelizmente temos um governo, que 
c r i a  paco tes ,  como a  l e i  da 
terceirização, reforma Trabalhista e 
da Previdência, que em vez de gerar 
empregos, precariza ainda mais as 
relações de trabalho. 

Em  2020 ,  c o n t i n u a r emos  a 
desenvolver nosso trabalho, e 
principalmente iremos reforçar a nossa 
luta por melhores condições no 
ambiente de trabalho, contra a política 
econômica que destrói o país e por 
empregos, pois estamos com 12,5 
milhões de pessoas desempregadas, 
segundo o Instituto Brasileiro de 
Geograa e Estatística (IBGE).

Sigamos juntos. Desejo a toda a 
família metalúrgica um Feliz Natal e 
um próspero Ano Novo. 

Os trabalhadores precisam entender 
que uma categoria unicada, tem 
mais força para enfrentar os desaos 
na luta contra o capital, pois foi 
através da unidade que alcançamos 
benefícios que são essenciais nos dias 
de hoje como 13º salário, PLR, 
redução na jornada de trabalho, 
dentre outros.

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

O Sindicato dos Metalúrgicos estará sempre à disposição do 
trabalhador, por isto pedimos que você denuncie qualquer 

irregularidade que houver na sua empresa: 

➡Acordos individuais de bancos de horas, estão sendo realizados sem a 
presença do Sindicato.- DENUNCIE

➡ DENUNCIEOs salários estão atrasados.- 

➡ DENUNCIESe a empresa realiza o contrato intermitente.- 

➡ DENUNCIEA Homologação está sendo feita direto na empresa.- 

➡ DENUNCIEA empresa não paga a Cesta Básica (Vale-Alimentação).- 

➡ DENUNCIEAssédio Moral e Sexual.- 

➡ DENUNCIESe a empresa não garante os seus direitos.- 

Sigamos juntos. Desejo a toda a família metalúrgica 
um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.

O pagamento mensal de salários será efetuado até o quinto dia útil do mês 
subsequente ao trabalhado, nos termos da legislação vigente. 

13º SALÁRIO 

PAGAMENTO SALARIAL 

A primeira parcela do 13º salário, deverá ser paga até o dia 30 de novembro de 
2019. A segunda parcela até o dia 20 de dezembro de 2019, prazo máximo para a 
quitação do mesmo. 

FIQUEM ATENTOS AS DATAS DOS PAGAMENTOS!
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FIQUE

SÓCIO!

Covenção Coletiva 
Instrumento fundamental na defesa dos direitos 

Você sabia que a Convenção Coletiva garante direitos a todos os trabalhadores, independente 
de quantos funcionários a empresa possui e que estes direitos valem muito mais que a lei

Horas extraordinárias 
Hora-extra de 60% ,  dos não tem na lei somente na Convenção Coletiva
Metalúrgicos. 

Conra algumas cláusulas: 

Adicional Noturno 
Adicional noturno de 35% ,  dos não tem na lei somente na Convenção Coletiva
Metalúrgicos.

Cesta básica (Vale-Alimentação)
Cesta básica (Vale-Alimentação) , não tem na lei somente na Convenção 
Coletiva dos Metalúrgicos. 

PLR 
Valores a serem pagos ou negociação de , PLR não tem na lei somente na 
Convenção Coletiva dos Metalúrgicos.

Garantia de emprego aos afastados por 
doença prossional ou acidente de trabalho

A  dos Metalúrgicos  aos Convenção Coletiva possui uma garantia de emprego
afastados por doença prossional ou acidente de trabalho maior que a lei. 

Seguro de Vida 
A  aos trabalhadores. A lei não oferece nenhum seguro de vida Convenção 
Coletiva possui um seguro de vida especial dos Metalúrgicos , que benecia 
todos os trabalhadores. 

Mulheres metalúrgicas possuem direitos 
estabelecidos na Convenção Coletiva 

➡Licença para o casamento.

➡Garantia de salários nos horários da amamentação 

➡Ausências justicadas para internação de lho.

➡Licença maternidade.

➡Licença remunerada para a trabalhadora adotante.

➡Auxilio Creche com reembolso. 

➡Convênio médico.

➡Necessidades Higiênicas.

Homologação trabalhista continua a ser feita no Sindicato!
A , homologação não é lei mas é o Sindicato quem vai assegurar ao trabalhador que os seus direitos estão sendo cumpridos e todos os valores pagos e 
descontados estão corretos. Disponibilizamos na Sede da entidade (Rua Prudente de Moraes, 914, centro), um departamento de homologação, que realiza a 
conferência de todos os cálculos trabalhistas. 

Empresas que possuem um comprometimento com o trabalhador, continuam homologando no Sindicato. De janeiro a novembro de 2019 foram realizadas 1730 
homologações, uma média de 170 homologações por mês. 

Trabalhador! Faça a sua homologação no Sindicato. 
É a única garantia que seus direitos e valores serão mantidos. 

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

não sofra

em silêncio

DE
NU

NC
IE
!

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

(19) 99659.8062

www.metalpiracicaba.com.br

(19) 3417.8140
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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 (Rua Prudente de Moraes, 914) estarão fechados dos dias 
16 de dezembro de 2019 à 05 de janeiro de 2020 06 de janeiro de 2020. As atividades retornam normalmente no dia . 

Em caso de emergência odontológica (19) 3417-8140

Fique
por 

dentro! 

Fim de AnoCOMUNICADO 

Governo quer retirar 

a multa dos 40% 

sobre o saldo do 

, que é pago aos FGTS

trabalhadores 

demitidos.

Departamento Jurídico

O retorno será no dia 20 de janeiro de 2020.

O plantão de atendimento dos Advogados trabalhistas será realizado até o dia 

04 de dezembro de 2019. 

Previdência Social (Civil)
Os atendimentos dos advogados da Previdência Social e Civil serão realizados 

até o dia 05 de dezembro de 2019. 

O retorno das atividades será no dia 15 de janeiro de 2020.

Clube recreativo (Av. Dois Córregos, 3110)
➡ As atividades do Clube recreativo funcionam normalmente até o dia 22 
de dezembro de 2019.

 

➡ 30, 31 de dezembro de 2019 e 01 de janeiro de 2020  - Fechado (Ano Novo).

➡ Academia - Fechada dos dias 23 de dezembro de 2019 a 05 de janeiro 
de 2020. O retorno será dia 06 de janeiro de 2020. 

➡ Dos dias 26 a 29 de dezembro de 2019 as atividades funcionam normalmente.

➡  23,24,25 de dezembro de 2019 - Fechado (Natal).

➡ A partir de 02 de janeiro de 2020 - As atividades voltam a funcionar normalmente.

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 (Rua Prudente de Moraes, 914) estarão fechados dos dias 
16 de dezembro de 2019 à 05 de janeiro de 2020 06 de janeiro de 2020. As atividades retornam normalmente no dia . 

Em caso de emergência odontológica (19) 3417-8140

Fim de AnoCOMUNICADO 

Departamento Jurídico
O plantão de atendimento dos Advogados trabalhistas será realizado até o dia 

04 de dezembro. 
O retorno será no dia 20 de janeiro de 2020. 

Previdência Social (Civil)
Os atendimentos dos advogados da Previdência Social e Civil serão realizados 

até o dia 05 de dezembro. 

O retorno das atividades será no dia 15 de janeiro de 2020.

Clube recreativo (Av. Dois Córregos, 3110)

➡  23,24,25 de dezembro - Fechado (Natal).

➡ As atividades do Clube recreativo funcionam normalmente até o dia 22 
de dezembro. 

➡ A partir de 02 de janeiro de 2020 - As atividades voltam a funcionar normalmente.
 
➡ Academia - Fechada dos dias 23 de dezembro a 05 de janeiro de 2020. 
O retorno será dia 06/01/2020. 

➡  30, 31 de dezembro e 01 de janeiro de 2020 - Fechado (Ano Novo).

➡ Dos dias 26 a 29 de dezembro as atividades funcionam normalmente.


