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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

Informativo
Boletim

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

Ao Departamento de RH da empresa (abaixo identificada)
Termo de Concordância e Autorização para desconto e repasse da Contribuição Sindical Ano 2020

Na qualidade de funcionário desta empresa e integrante da categoria metalúrgica, através deste termo AUTORIZO que seja efetuado o 
desconto da Contribuição Sindical em meus vencimentos salariais, autorizando ainda o respectivo recolhimento perante a Caixa Econômica 
Federal da Contribuição Sindical do ano de 2020 em favor do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e região. 

Piracicaba, _______ de _____________ 2020.

Nome do empregado:______________________________________________ CTPS ou RG:________________________
Assinatura: ______________________________________ Nome da empresa:___________________________________

Entregue a ficha preenchida no RH da empresa.
*O prazo da entrega é até 20 de março de 2020.

TRABALHADOR

                                               O pagamento da Contribuição Sindical, ao Sindicato da categoria  
                                  profissional, é instrumento do fortalecimento diário da representatividade da 
                          entidade sindical perante os empregados, como também toda a sociedade. 

Um Sindicato representativo precisa ter forças para implementar políticas necessárias à defesa dos direitos 
e interesses da categoria. Somente com o apoio dos trabalhadores, é que conseguiremos manter toda a 
nossa estrutura sindical, como também alcançar os objetivos da categoria.  

A Contribuição Sindical equivale ao valor de um dia de trabalho ao ano, descontado no mês de março. 
É recolhido pela Caixa Econômica Federal, cujo repasse ao Sindicato, corresponde somente a 60% desse 
valor de um dia de trabalho. A Contribuição Sindical é utilizada pelo Sindicato, como fonte de custeio e 
manutenção da entidade, não só em suas atividades associativas, mas também em todas as atividades de 
negociações coletivas e econômicas de reivindicações de interesse dos trabalhadores. 

Vários são os departamentos do Sindicato que atuam em benefício dos metalúrgicos de Piracicaba e região: 
odontológico, jurídico, previdenciário, negociações coletivas da data-base, seguridade por acidente, PLR, 
clube recreativo, colônias de férias, dentre outros. Muitos benefícios oferecidos pelo Sindicato, inclusive 
financeiros, são superiores a um único dia de trabalho, que é o valor da Contribuição Sindical. 

Entenda a importância 
da Contribuição Sindical 

A  , Contribuição Sindical não se trata da exploração de trabalhadores
e sim do fortalecimento da categoria metalúrgica na defesa dos direitos.

Valorize o Sindicato



A  fortalece Contribuição Sindical
a categoria metalúrgica

DEPARTAMENTO 
ODONTOLÓGICO

DEPARTAMENTO DE 
HOMOLOGAÇÃO

CESTA BÁSICA
(Vale-Alimentação)

DEPARTAMENTO 
JURÍDICO 

COLÔNIAS 
DE FÉRIAS

SEGURO 
ACIDENTE / VIDA

DEPARTAMENTO
PREVIDENCIÁRIO

CONVENÇÃO 
COLETIVA

Posto de 
Atendimento do 

INSS DIGITAL

PLR 
(Cláusulas que têm 

força maior que a lei)

CIPA
CONVÊNIOS 
ESTUDANTIS

Trailer Odontológico

SORRISO CIDADÃO

CLUBE RECREATIVO (piscinas, academia, sauna, quiosques, campos 
de futebol, quadras poliesportivas, playground, campos de areia, mesas 
para jogos, campos de bocha, lanchonetes, estacionamento, salão de 
eventos, bailes, atividades esportivas, dentre outros).

Com a nova lei da reforma trabalhista, está se 
consolidando nos meios jurídicos e judiciário, o 
entendimento de que as convenções coletivas e 
acordos, somente poderão beneficiar os 
t rabalhadores  que  contr ibuem nos 
recolhimentos e contribuições sindicais ao 
seu sindicato de classe. 

ATENÇÃO

TRABALHADORES

Venha  até o

Sindicato  conheça e

 estrutura toda

oferecidaque é 

  você! a

Confira todos 

os benefícios 

pelo site do 

sindicato 

www.metalpiracicaba.com.br/ /fique-socio

Diga Sim 
ao Sindicato!

GRUPO
UNIDAS


