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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 DOS METALÚRGICOS 
TERÁ POSTO DE ATENDIMENTO 

DO INSS DIGITAL

Conra na página 3 as 
assembleias realizadas pelo 

Sindicato nas empresas da base.

+uma conquista  do Sindicato!

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

O Posto de Atendimento do INSS Digital já é uma realidade 
em muitas cidades, e agora também em Piracicaba. Este novo 
modelo de atendimento, começará a funcionar na Sede do 
Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e 
região (Rua Prudente de Moraes, 914, centro).

O atendimento será gratuito e aberto a toda a população do 
município. Serão disponibilizados vários tipos de serviços que 
não requerem perícia médica. O cidadão poderá dar entrada 
no seu pedido de aposentadoria por idade (rural ou urbana), 
aposentadoria por tempo de contribuição, pensão por morte 
previdenciária (rural ou urbana), salário maternidade, dentre 
outros (conra a relação de serviços abaixo). O requerente 
receberá um número, que lhe permitirá acompanhar o 
processo pela internet. Não será necessário realizar 
agendamento prévio.

O novo modelo aplicado no Posto de Atendimento do INSS 
Digital, transforma a tramitação dos processos em papel para 
os formatos digitais, tornando mais ágil o recebimento e 
análise de documentação e requerimento, como também a 
distribuição dos processos de forma eletrônica.

Aposentadoria por idade, rural ou urbana;

Segundo Wagner da Silveira, Juca, presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e região, “É 
uma prestação de serviço que será oferecido pelo Sindicato, 
que tem como principal intuito facilitar o acesso da população 
ao INSS. Somos pioneiros na cidade. Os funcionários do 
Sindicato, foram treinados e estarão sob a supervisão de 
advogados para a realização dos atendimentos. Nossa Sede 
estará aberta a população”, disse.

O Posto de Atendimento do INSS Digital é realizado em 
parceria com o Sindnapi (Sindicato Nacional dos 
Aposentados, Pensionistas e Idosos).

Aposentadoria por tempo de contribuição;

Pensão por morte previdenciária, 
rural ou urbana;

Revisão de benefício;

Extratos e comprovantes;

Certidão para saque de PIS/PASEP/FGTS;

Atualização de dados de Imposto de 
Renda - reticação da DIRF;

Dentre outros...

Conra todas as informações e os serviços oferecidos 
pelo site: www.metalpiracicaba.com.br/inss-digital

Sede centro: Rua Prudente de Moraes, 914

Auxílio reclusão, rural ou urbano; 

Salário maternidade, rural ou urbano; 

 uma

conquista
do Sindicato

+

POSTO DE ATENDIMENTO 
DO INSS DIGITAL SERÁ INAUGURADO 
NO SINDICATO DOS METALÚRGICOS
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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

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

2020: Seguimos adiante

Em busca de meios para sobreviver, é 

c r e s c e n t e  o  a u m e n t o  d a 

informalidade, os trabalhadores 

buscam suprir suas necessidades de 

diversas formas, trabalhando sem 

carteira assinada (abrindo mão de 

direitos), como também por conta 

própria. Sem contar, que a população 

sofre a meses com um aumento 

elevado nos preços dos alimentos, 

principalmente a carne bovina e a 

constante instabilidade nos preços 

dos combustíveis.

Iniciamos o ano de 2020, com muitas 

incertezas, devido ao cenário de crise 

que se instala no país. O desemprego 

é ainda o grande vilão de toda esta 

situação e assusta cada vez mais as 

famílias brasileiras, ao atingir cerca 

de 11,6 milhões de pessoas.

É um cenário difícil, mas não 

podemos perder a esperança e sim 

permanecemos unidos em busca de 

ações que contribuam para a 

retomada do crescimento econômico 

e a volta do desenvolvimento no país.

A diretoria do Sindicato já iniciou as 

O Sindicato é a entidade legalmente 

autorizada a homologar, e é quem irá 

garantir que o trabalhador receba todos 

os valores devidos, como também 

vericará que os seus direitos não 

foram violados pela empresa.

atividades deste ano. As negociações 

de PLR's começaram. Alguns acordos 

já  foram fechados.  As PLR’s 

negociadas pelo Sindicato além de 

injetar mi lhões na economia, 

estimula o desenvolvimento de 

diversos setores de Piracicaba e 

região, e representa um excelente 

reforço no orçamento das famílias.

Começamos o ano também com uma 

conqu i s t a  a  c omun i dade  de 

Piracicaba e região, que agora contará 

com o Posto de Atendimento do INSS 

D ig i t a l ,  um novo  mode lo  de 

atendimento que começará a 

funcionar na Sede do Sindicato (Rua 

Prudente de Moraes, 914), e que tem 

como objetivo modernizar os serviços 

e melhorar o atendimento aos 

cidadãos. As pessoas poderão dar 

e n t r a d a  n o  b e n e f í c i o  d a 

aposentadoria, pensão por morte, 

salário maternidade, dentre outros. 

O Sindicato estará de portas abertas 

para você trabalhador, associado e 

toda a comunidade de Piracicaba e 

região. 

Trabalhadores quem atentos a sua 

Homologação: Ela continua a ser 

feita no Sindicato.

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

PAGAMENTO 

SALARIAL 

FIQUEM ATENTOS AS DATAS DOS PAGAMENTOS!

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. 

O pagamento mensal de salários será 
efetuado até o 5ª dia útil do mês 
subsequente ao trabalhado, nos termos 
da legislação vigente. 

Mais um ataque  direitos  aos dos trabalhadores

Reforma da Previdência é aprovada 

Trabalhador! Fique sabendo o que 
mudou na sua aposentadoria. 

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. 

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

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. 

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

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.

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

irregularidade que houver na sua empresa: 

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

➡ DENUNCIEOs salários estão atrasados.- 

➡ DENUNCIESe a empresa não garante os seus direitos.- 

➡ DENUNCIEAssédio Moral e Sexual.- 

➡ DENUNCIESe a empresa realiza o contrato intermitente.- 

➡ DENUNCIEA Homologação está sendo feita direto na empresa.- 

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

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. 

Recesso de
O Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e 
região comunica a todos os associados que nos dias 24, 25 e 
26 de fevereiro, a Sede centro (Rua Prudente de Moraes, 
914) estará fechada devido ao recesso de Carnaval. As 
atividades retornam normalmente no dia . 27 de fevereiro
Em caso de emergência odontológica (19) 3417-8140. 

24/02 Segunda-feira – Fechado
25/02 Terça-feira      – Fechado
26/02 Quarta-feira    – Fechado
27/02 Quinta-feira    – Aberto

O Clube recreativo  nos dias de funciona normalmente
Carnaval,  em que estará exceto na Segunda-feira (24/02)
fechado para a limpeza. 

A academia estará . O fechada nos dias 24 e 25 de fevereiro
retorno será dia 26, no período da tarde.

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

Fonte - FGTS DA DEDINI EM ATRASO - Pág. 3: Nelson Meyer
Advogado e assessor jurídico do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba

Arquivo Histórico: Foto da diretoria do sindicato na mobilização em Brasília 
por melhores salários e condições de trabalho - 1994.

O momento é do Empreendedorismo

Podemos denir empreendedorismo 
como o ato de empreender, que consiste 
em inovar dentro do mercado, de uma 
empresa ou até mesmo da sociedade, de 
forma geral. Uma das formas mais 
conhecidas e, portanto, mais comuns de 
desempenhar o empreendedorismo é 
abrir novas empresas, sejam elas de 
pequeno, médio ou grande porte, e até 
mesmo microempresas. Por isso, há 
uma crescente sobreposição de papéis 
entre empreendedores e empresários. 
Isso faz com que essas duas ideias se 
confundam. 

O conceito de empreendedorismo é 
bastante amplo e, por isso, é comum 
carmos um pouco confusos. Porém, 
uma das melhores denições é que o 
empreendedorismo é a capacidade 
individual de identicar problemas e 
oportunidades e, a partir disso, 
encontrar as melhores soluções. Muitos 
ligam o termo empreendedorismo 
somente ao mundo dos negócios. Mas, 
empreender pode ser uma atividade 
realizada em um simples projeto ou 
movimento social, sem a necessidade de 
estar ligada a uma abertura de empresa 
ou negócio formal.

No entanto, empreender não se resume 
a isso. Empreender consiste em 

Fazer parte de uma Comunidade 
Empreendedora é obrigatório para 
alcançar o sucesso nos negócios. Será 
participando desse projeto que você 
poderá tirar dúvidas, ver na prática o que 
outros empreendedores estão fazendo 
para que o seu negócio seja um sucesso, 
além de estar em um grupo seleto e 
qualicado, com prossionais da 
Semtre, ArcelorMittal e Sebrae dispostos 
a ajudar nas informações e fazer de você 
um grande empreendedor.

As procuras pela formalização dos 
empreendedores cresceram nos últimos 
meses, só em janeiro desse ano, a 
Semtre (Secretaria Municipal de 
Trabalho e Renda) realizou 2.424 
a t end imen t o s  d e  p e s s oa s  que 
procuraram informações sobre o MEI 
(Microempreendedor Individual), tal 
procura se deve ao fato dos empregos 
com registro em carteiras estarem cada 
vez mais escassos.

trabalhar para promover a inovação, por 
meio da criatividade. Tudo isso, com o 
objetivo de sanar os problemas da 
sociedade, ou seja, se você está apenas 
com um negócio, sem nenhum caráter 
inovador, você não é um empreendedor. 
No entanto, por mais simples que seja, 
se você tem um negócio que inova, esse 
conceito se aplica a você.

Diante disso, a Secretaria Municipal de 
Trabalho e Renda, elaborou um projeto 
chamado “Comunidade Empreendedora”, 
onde a secretaria vai até à população para 
explicar como funciona o MEI, como 
organizar o seu negócio e com ocinas que 
ensinam aos trabalhadores a desenvolver o 
seu próprio negócio. O projeto piloto da 
Comunidade Empreendedora será 
realizado no Jardim Primavera, uma 
parceria entre a Semtre, ArcelorMittal e 
Sebrae.

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

➡Ausências justicadas para internação de lho.

➡Licença maternidade.

➡Licença remunerada para a trabalhadora adotante.

➡Auxilio Creche com reembolso. 

➡Garantia de salários nos horários da amamentação 

➡Licença para o casamento.

➡Convênio médico.

➡Necessidades Higiênicas.

Homologação trabalhista continua a ser feita no Sindicato!

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. 

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. 

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

 

 
Os sinais e sintomas clínicos são 
principalmente respiratórios, como 
febre, tosse e diculdade para 
respirar.

É um vírus que tem causado 
doença respiratória pelo agente 
co ronav í rus ,  recentemente 
iden t i cado  na  Ch ina .  Os 
coronavírus são uma grande família 
viral, conhecidos desde meados de 
1960, que causam infecções 
respiratórias em seres humanos e 
em animais. Geralmente, infecções 
por coronavírus causam doenças 
respiratórias leves a moderadas, 
semelhantes a um resfriado 
comum. Alguns coronavírus podem 
causar doenças graves com 
impacto importante em termos de 
saúde pública, como a Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (SARS), 
identicada em 2002 e a Síndrome 
Respiratória do Oriente Médio 
(MERS), identicada em 2012.

Qual a forma de transmissão do 
vírus?

Ainda não está claro com que 
facilidade o novo coronavírus se 
espalha de pessoa para pessoa. As 
investigações estão em andamento, 
mas a disseminação do novo 
coronavírus está ocorrendo e pode 
ser de forma continuada. Alguns 
vírus são altamente contagiosos 
(como sarampo), enquanto outros 
são menos.
 

Quais são os sintomas do novo 
coronavírus?

Se alguém apresentar esses 
sintomas, o que deve ser feito 
com esse paciente? Qual é o 

procedimento do 
hospital/médico?

O caso suspeito deve utilizar 
máscara cirúrgica e ser acomodado 
em quarto privativo. O prossional 
de saúde deve coletar as amostras 
respiratórias e encaminhar os casos 
graves para um hospital de 
referência para isolamento e 
tratamento.

Para redução do risco de adquirir 
ou transmitir doenças respiratórias, 
especialmente as de grande 
infectividade, orienta-se que sejam 
adotadas medidas gerais de 
prevenção, como realizar frequente 
h i g i e n i z a ç ã o  d a s  m ã o s , 
principalmente antes de consumir 
a l i m e n t o s ,  u t i l i z a r  l e n ç o 
descartável para higiene nasal, 
cobrir nariz e boca quando espirrar 
ou tossir, evitar tocar mucosas de 
olhos, nariz e boca. Além disso, não 
compartilhar objetos de uso 
pessoal, como talheres, pratos, 
copos ou garrafas, manter os 
ambientes bem ventilados, evitar 
contato próximo a pessoas que 
apresentem sinais ou sintomas da 
doença.

Qual é a diferença dessa doença 
para uma gripe, já que os 
sintomas são parecidos?

No início da doença, não existe 
diferença quanto aos sinais e 
sintomas de uma infecção pelo 
novo coronavírus em comparação 
com os demais vírus. Por isso, é 
importante car atento às áreas de 
transmissão local. Apenas pessoas 
que tenham sintomas e tenham 
viajado para a China são suspeitos 
da infecção pelo coronavírus.

Existe alguma forma de 
prevenção?

 

O que é o novo coronavírus?

FONTE: Ministério da Saúde 

A homologação no 
S i n d i c a t o  é 
fundamental para 
assegurar que os 

seus direitos sejam cumpridos, e que 
todos os valores pagos e descontados 
na rescisão estão corretos. 

Com a nova lei da reforma Trabalhista, 
muitas empresas deixaram de 
homologar no Sindicato, com isto 
direitos dos trabalhadores estão sendo 
suprimidos. 

A homologação quando é realizada no 
Sindicato, evita que ocorram erros na 
rescisão trabalhista, pois garante a 
integridade das verbas rescisórias e o 
cump r imen t o  do s  p r a zo s  de 
pagamentos; evita fraudes no sistema de 
fundo de garantia e seguro desemprego; 
garante o cumprimento das cláusulas de 

Homologação no Sindicato 
é garantia de direitos

No Sindicato dos Metalúrgicos de 
Piracicaba e região, disponibilizamos 
aos trabalhadores, um departamento 
de homologação que realiza a 
conferência de todos os cálculos 
trabalhistas, e assegura que as verbas 
rescisórias pagas pelas empresas 
estejam em conformidade com a lei. 
Em 2019, foram realizadas 1900 
homologações no Sindicato.  

Quem homologa fora do Sindicato, 
poderá também levar a sua rescisão na 
sede da entidade (Rua Prudente de 
Moraes, 914), para conferência, e caso 
haja erros, cobrar na justiça os seus 
direitos. O atendimento é realizado as 
sextas-feiras, no período da tarde, 
mediante agendamento prévio, pelo 
telefone (19) 3417-8140. 

estabilidade; dentre outros. 

Fique
por 

dentro! 

O Sindicato fechou acordo coletivo 
com as empresas do grupo econômico 
Dedini, onde está previsto que a 
empresa deverá regularizar todas as 
competências de FGTS em atraso.

O acordo estabelece que todos os 
empregados que possuem FGTS em 
atraso serão beneciados pelo acordo, 
seja os já demitidos, como também os 
empregados que continuam com 
contrato de trabalho vigente.

Pelo acordo, as empresas cam 
obrigadas a destinar uma cifra de R$ 
500.000,00 (quinhentos mil reais) 
todo mês, iniciando-se em janeiro de 
2020 até regularização dos depósitos 
das competências do FGTS em atraso.

FGTS  EM ATRASODA DEDINI

Em caso de não cumprimento haverá 
multa e execução na Justiça do 
Trabalho, estabelecendo ainda o acordo 
que os empregados credores não 
deverão habilitar seus créditos na 
recuperação judicial, situação que 
permite o depósito direto na caixa 
econômica e liberação aos já demitidos.

Após o depósito das competências em 
atraso, será fornecida chave aos 
empregados demitidos para saque e 
movimentação.

O acordo foi celebrado em duas ações 
coletivas movidas pelo Sindicato em benefício 
de todos os empregados, demitidos ou não, 
colocando m a uma disputa judicial que se 
arrastava há vários anos.

Aposentadoria tem reajuste 
de 4,48% em 2020

Os aposentados, pensionistas e segurados que recebem benefícios do INSS (Instituto 
Nacional do Seguro Social) acima do salário mínimo tiveram o reajuste de 4,48% este 
ano, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). O reajuste vale 
desde 1º de janeiro de 2020.

Com o reajuste, o teto do INSS – valor máximo das aposentadorias pagas pela 
Previdência Social será de R$ 6.101,06. 

FIQUE 
SABENDO

Desemprego 
A taxa de desemprego no Brasil cou em 11% no trimestre encerrado em dezembro, atingindo 

11,6 milhões de pessoas, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geograa e 

Estatística (IBGE).
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Fique
por 

dentro! 

AÇÕES DO SINDICATO - NAS EMPRESAS DE PIRACICABA E REGIÃO

A diretoria do Sindicato se reuniu com os trabalhadores da  e Marel
Aferitec para colocar em votação a compensação de troca de dias e 
feriados. 

O Sindicato realizou uma assembleia com os trabalhadores da 
LGMT para colocar em votação a alteração da jornada de trabalho.

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

Dê valor ao Sindicato! Sindicaliza-se!

Marel

LGMT

Sindicato acompanhou a compensação de troca de dias na 
Hyundai Mobis.

Hyundai Mobis

Os diretores do Sindicato estão entregando aos trabalhadores das 
empresas da base, a cartilha sobre a MP905. A cartilha é uma 
reprodução realizada pela Federação dos Metalúrgicos de São 
Paulo, onde constam os direitos trabalhistas retirados pelo 
governo do presidente Jair Bolsonaro. 

Cartilha sobre MP905

Eleições da Cipa

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

Diretoria do Sindicato dos 
M e t a l ú r g i c o s  s e g u e 
scalizando nas empresas as  
eleições e reuniões da CIPA.

CIPA - Aahbran Reunião CIPA - Unimil

CIPA - Arcelormittal Reunião CIPA - Hyundai Transys

FIQUE

SÓCIO!

Aferitec

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

Diretoria scaliza ativamente as Eleições da CIPA nas empresas 
Data
01/10
03/10
08/10
10/10
04/11
04/11
12/11
12/11
14/11
18/11
22/11
29/11
02/12
03/12
03/12
04/12
12/12
18/12
07/01
08/01
30/01
30/01
31/01

Empresa
Unitampos
Tecnal Labortatório
Unimil
NG Metalúrgica
Piracicaba Eletrodiesel
Panozon
SPG Prints
LGMT
Requiph (Tupi)
EquipSea
Retica São Cristovão
MP Válvulas
Rossi Rasera
Poliend
Grupo Pizzinatto
Mecmaq
Buldrinox
Arlington
Arcelormittal
Aahbran
Salarinox
JHS
Perfuratriz

Diretor
Evaldo Ferezini e Denis Mota Alves
Ronaldo Ramalho e Evaldo Ferezini
Evaldo Ferezini e Emerson Silva
Evaldo Ferezini e Denis Mota Alves
Ronaldo Ramalho e Denis Mota Alves
Evaldo Ferezini e Emerson Silva
Ronaldo Ramalho e Denis Mota Alves
Evaldo Ferezini e Emerson Silva
Ronaldo Ramalho e Gilson Silva
Evaldo Ferezini e Emerson Silva
João Carlos Ribeiro e José Benedito da Cunha
Ronaldo Ramalho e Evaldo Ferezini
Denis Mota Alves
Evaldo Ferezini e Emerson Silva
Ronaldo Ramalho e Gilson Silva
Ronaldo Ramalho
José Benedito da Cunha e Gilson Silva
Ronaldo Ramalho e Ademir Márcio dos Santos
Ronaldo Ramalho e Ademir Márcio dos Santos
José Benedito da Cunha e Gilson Silva
Ronaldo Ramalho e Ademir Márcio dos Santos
Ronaldo Ramalho e Ademir Márcio dos Santos
Ronaldo Ramalho e Gilson Silva

Data
07/01
08/01
30/01
30/01
31/01
04/02

05/02
07/02

Empresa
Arcelormittal
Aahbran
Salarinox
JHS
Perfuratriz
Caterpillar

Harsco
Delphi

Diretor
Ronaldo Ramalho e Ademir Márcio dos Santos
José Benedito da Cunha e Gilson Silva
Ronaldo Ramalho e Ademir Márcio dos Santos
Ronaldo Ramalho e Ademir Márcio dos Santos
Ronaldo Ramalho e Gilson Silva
Raimundo Catarino, Evaldo Ferezini, Ademir 
Mendes da Silva e Francisco de Assis
Ronaldo Ramalho e Ademir Márcio dos Santos
Gilberto Christofoletti, Hugo Liva e Evaldo Ferezini

ATENÇÃO 
AOS 

PAGAMENTOS 

CONVENÇÃO COLETIVA 2018/2020 - SIMESPI

Pagamento
Reajuste Salarial – 2,55%

O pagamento mensal de salário 
deverá ser efetuado até o 5º dia útil do 
mês subsequente ao trabalhado, nos 
termos da legislação vigente, sendo 
que a , partir de 01/01/2020 o salário 
dos trabalhadores já é para ter sido 
reajustado em 2,55%. 

Vale-Alimentação 
Especial de Natal

As empresas que concederam o Vale-
Alimentação Especial de Natal de 
forma parcelada (3 vezes), o valor de 
2,7% sobre o salário nominal do 
empregado, já é para ter sido 
reajustado com percentual previsto na 
Cláusula denominada de aumento 
salarial, sendo que a última parcela 
deve ser paga até o dia 20 de fevereiro 
de 2020. 

Cesta Básica (Vale-Alimentação)
O valor da Cesta Básica (Vale-
Alimentação) é de . O R$ 325,00
reajuste foi realizado em novembro de 
2019.

Reunião CIPA - Unitampos

PLR
A diretoria do Sindicato já deu início nas negociações da PLR 
(Participação nos Lucros e/ou Resultados) deste ano. Alguns 
acordos já começaram a ser fechados.
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Venha para 

o Sindicato

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

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

Conheça a Convenção Coletiva Metalúrgica 
de Piracicaba: Necessidades Higiênicas 

A Convenção Coletiva de Trabalho é um 

conjunto de cláusulas que são 

estabelecidas entre o Sindicato dos 

Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba 

e região e as entidades patronais ligadas 

ao SIMESPI (Sindicato das Indústrias 

Metalúrgicas, Mecânicas, de Material 

Elétrico, Eletrônico, Siderúrgicas, 

Fundições e Similares de Piracicaba e 

Região). 

O tema desta edição, da coluna 
“Conheça a Convenção Metalúrgica de 
Piracicaba”, abordará a Cláusula 
vigésima segunda referente a Diárias. 

Caso ocorra prestação de serviços 
externos, que resulte ao empregado 
despesas superiores às habituais, no que 
se refere a transporte, estadia e 
alimentação, e desde que tais despesas 
não estejam anteriormente contratadas, a 
empresa reembolsará a diferença que for 
comprovada. 

Conheça a Convenção Coletiva 
Metalúrgica de Piracicaba: Diárias

Durante o período de férias escolares, o 
Sor r i so  C idadão  rea l i za  uma 
programação diferenciada, atendendo 
instituições e entidades de Piracicaba. 
Em janeiro, o Sorriso Cidadão esteve 
na Casa de Acolhida Cordeiro Imolado, 
da Aliança de Misericórdia, situada no 
bairro Pau Queimado, e também no 

Sorriso Cidadão atende Casa de Acolhida 
Cordeiro Imolado e Centro de 

Ressocialização Feminino de Piracicaba 

Centro de Ressocialização Feminino 
Carlos Sidnes de Souza Cantarelli (CR 
Piracicaba). Procedimentos como 
restauração, obturação, extração, 
tratamento de canal, limpeza, 
orientação quanto à escovação e 
possíveis doenças bucais e pequenas 
cirurgias, foram realizadas.

Como utilizar os serviços: Os sócios 
devem procurar a recepção do 
departamento odontológico (Rua 
Prudente de Moraes, 914, centro), em 
posse da carteirinha para agendar o 
tratamento. 

Horários de atendimentos: De 
segunda a quinta-feira, das 8 às 21 
horas. Exceto as sextas-feiras, das 8 às 
18 horas. Emergência das 8 às 10 

A saúde bucal é parte essencial do 
nosso bem-estar. No Sindicato dos 
Trabalhadores Metalúrgicos de 
Piracicaba e região, os associados tem 
à disposição, um departamento 
odontológico, com 11 consultórios 
dentários, dentistas das mais diversas 
especialidades, incluindo pediatra, e 
plantonista de emergência (nais de 
semanas, feriados e recesso de m de 
ano). Em 2019, foram realizados no 
Sindicato, 55.791 atendimentos. 

Fique sabendo: Agora, quem não é 
metalúrgico também pode utilizar o 
departamento odontológico. Acesse o site 
www.metalpiracicaba.com.br e conra os 
planos para se tornar sócio do Sindicato 
ou pelo telefone (19) 3417-8140. 

Os sócios do Sindicato contam também 
com atendimentos odontológicos na 
Subsede em Rio das Pedras (Travessa 
Pratés, 400, jardim Antonieta). Mais 
informações (19) 3493-2921. 

Subsede – Rio das Pedras 

Os atendimentos odontológicos do 
Sindicato são realizados em parceria 
com a Albusdente.

horas e das 13 às 19 horas (de 
segunda a quinta-feira). Das 8 às 10 
horas e das 13 às 16 horas (sexta-
feira). Das 07h30 às 10h30 (aos 
sábados). 

Departamento odontológico do Sindicato realizou 
um total de 55.791 atendimentos em 2019

Arquivo Histórico: Foto da diretoria do Sindicato na mobilização em Brasília 
por melhores salários e condições de trabalho - 1994.

Milhares de manifestantes, foram 
(03/02), à avenida Paulista, em São 
Paulo, protestar contra a estagnação 
econômica, desemprego e a 
precarização no mundo do trabalho. O 
manifesto foi realizado, no dia em que 
o presidente Jair Bolsonaro visitou a 
Federação das Indústrias de São Paulo 
(Fiesp). A diretoria do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Piracicaba, esteve 
presente na manifestação. 

Segundo Miguel Torres, presidente da 
Força Sindical, “Precisamos de 
desenvolvimento e isto só é possível com 
industrialização, empregos de qualidade 
para todos, manutenção e ampliação dos 
direitos trabalhistas, sociais e 
previdenciários da classe trabalhadora e 

preservação da soberania e das riquezas 
nacionais”, disse. 

Para Wagner da Silveira, Juca, 
presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Metalúrgicos de 
Piracicaba e região, “Há muita falta 
de investimentos no país. Somente 
com políticas públicas ecientes, 
h a v e r á  a  r e t o m a d a  d o 
desenvolvimento econômico”, disse. 

Estiveram também presentes no ato, 
o presidente da Federação dos 
Metalúrgicos do Estado de SP, Eliseu 
Silva Costa; o secretário-geral da 
Força Sindical,  João Carlos 
Gonçalves; dirigentes sindicais; 
t r aba lhado res ;  a t i v i s t a s  e 
estudantes. 

Diretoria do Sindicato participa de manifesto  em
São Paulo contra o desemprego, estagnação 

econômica  retirada  direitose de
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Fique
por 

dentro! 

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

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

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

➡ Academia - Fechada dos dias 23 de dezembro a 05 de janeiro de 2020. 
O retorno será dia 06/01/2020. 

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

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

Vencedores do Domingão 
de Truco - (01/12)

Campeão
Eduardo Luiz Gozzer e Luiz Carlos Fidelis

Vice-Campeão
Antonio Jair Minetto e José Carlos Furoni

3º Lugar
Fábio Alexandre Inácio e Adriano Souza Macedo

Vencedores do Domingão 
de Bilhar - (15/12)

Campeão
 Antonio Carlos dos Santos

Vice-Campeão
Matheus de Oliveira Alves

3º Lugar
Devair Cofani Américo

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

Moraes, 914, centro) ou pelo telefone (19) 3417.8140

Convênios do Sindicato facilitam acesso a Educação

Os descontos valem para o associados ingressantes nas 
instituições no ano de 2020. 

AS INSTITUIÇÕES EM QUE OS ACORDOS JÁ FORAM FIRMADOS SÃO:

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%. 

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

Vencedores do Domingão 
de Truco - (09/02)

Campeão
Eduardo Luiz Gozzer e Luiz Carlos Fidelis

Vice-Campeão
Valdir Matos dos Santos e Ryan Matos dos Santos

3º Lugar
Anésio Ferraz e Deusdeli Pereira da Silva

Sócios aniversariantes recebem prêmios do Sindicato 

 Outubro 
 Luis Fernando Scarel 

 Novembro 
 Lucas Thiago da Silva Cavalcante 

 Dezembro 
 Orlando Barbosa Leme dos Santos 

Associados Fiquem Atentos! 
Os sorteios são mensais e 

realizados somente aos sócios 
titulares aniversariantes do mês. 

Para concorrer as mensalidades 
deverão estar em dia. Atualize o seu 
cadastro na secretaria do Sindicato 
(19) 3417-8143 ou na Sede (rua 
Prudente de Moraes, 914, centro).

www.metalpiracicaba.com.br

 Janeiro 2020 
 Wilson Alves Santana 
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Ao todo, 17 times participam das 
disputas. Os jogos acontecem aos 
sábados, a partir das 14 horas, e aos 
domingos, a partir das 8 horas. 

Os times participantes do Campão sábado 
(Grupo A) são: Dinamo Azul; Granada F.C; 

As partidas do campeonato de futebol 
social Campão, já tiveram início no Clube 
recreativo do Sindicato dos Trabalhadores 
Metalúrgicos de Piracicaba e região. 

Campão domingo (Grupo B): Meninos da 
Vila; Roxs B; Sub Zero; Coringa STR. 

Campão sábado (Grupo B): União São 
José; Deixa Queima; Estrela Show; Último 
Gole. 

Campão domingo (Grupo A) ,  os 
t imes  são :  Bebemora r ;  C r y s t a l 
Palace; Lambari Az; Pingalouks F.C. 

Desportivo Audax; Para Loucos; E.C. Villa 
Real. 

Campeonato de futebol social Campão 
teve início no Clube recreativo do Sindicato  

Associados! Participem! Acompanhe todos os resultados e as 
próximas rodadas pelo site  www.metalpiracicaba.com.br

A Diretoria

Inscrições abertas de 01 à 23/02/2020 no 

Participem!
Clube recreativo do Sindicato dos Metalúrgicos.

Campeonato de Bocha em Duplas

INSCRIÇÕES ABERTAS
2020FUTEBOL

SOCIAL LIVRE  MÁSTERe
01/02/2020 à 01/03/2020

Retiradas e entregas das fichas, na secretaria do Clube 
recreativo, de segunda a sexta-feira, das 09 às 21 horas. 

Sábados, domingos e feriados, das 09 às 17 horas.
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Fique
por 

dentro! 

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)

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

➡ Academia - Fechada dos dias 23 de dezembro a 05 de janeiro de 2020. 
O retorno será dia 06/01/2020. 

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

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

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

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

A Escolinha de Ginástica Rítmica do Sindicato realizou (18/01), uma 
reunião com os pais, para dar início as aulas de 2020. O objetivo, foi 
promover um contato direto com as famílias das ginastas e compartilhar a 
avaliação de 2019, e o planejamento de 2020. 

Ginástica Rítmica 

Associados! Inscrevam-se 
nas aulas de Ginástica Rítmica 

do Sindicato. Informações (19) 3424-1433


