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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 CONQUISTA REAJUSTE SALARIAL DE 4% AOS 
TRABALHADORES METALÚRGICOS GARANTE MANUTENÇÃO E  A  DE 

 AS  DA TODAS CLÁUSULAS CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO

Seguro de Vida

Saúde e Segurança para o trabalhador Dentre outros...

Hora Extra e Adicional Noturno maiores que a lei

Garantia de Emprego ao Empregado Vítima 
de Acidente no Trabalho

Garantia ao Empregado Afastado do 
Serviço por Doença

94 cláusulas Convenção Coletiva garantidas 2022 da  estão  até 
Férias

Acordo Coletivo - Simespi

Reajuste Salarial de 4% 
Os salários dos trabalhadores abrangidos pela Convenção Coletiva de Trabalho, 
vigentes em 31 de outubro de 2020, serão aumentados em 4%, a partir de 01 
de janeiro de 2021. 

Salário Normativo (Piso Salarial)

➡ 01/11/2020Para cada estabelecimento que contava em , com até 100 
empregados da categoria, o salário normativo será de , a partir de R$ 1.488,55
01 de janeiro de 2021. 
.

➡Para cada estabelecimento que contava em 01/11/2020, com mais de 100 
empregados da categoria, o salário normativo será de R$ 1.766,75, a partir de 
01 de janeiro de 2021.

Participação nos Resultados (PR) 
Em empresas de 01 a 30 empregados, o valor será de R$ 319,48. De 31 a 50 
empregados o valor será R$ 465,92. Acima de 50 empregados, livre negociação 
entre Sindicato e empresas. 

Vale-Alimentação Especial de Natal 12% 

As empresas concederão aos empregados, em caráter excepcional, um Vale-
Alimentação Especial de Natal em valor equivalente a 12%, o qual poderá ser 
concedido de uma só vez até o dia 20/12/2020, sobre o salário nominal do 
empregado vigente em dezembro/2020, ou em até 3 parcelas, nos termos 
abaixo: 

➡4% sobre o salário nominal do empregado, vigente em dezembro/2020, a 
ser concedido até o dia 20/12/2020.
.

➡4% sobre o salário nominal do empregado já reajustado com o percentual 
previsto na cláusula denominada de aumento salarial, referente à data-base 
novembro/2020, a ser concedido até 20/02/2021. 

.

.

➡4% sobre o salário nominal do empregado já reajustado com percentual 
previsto na cláusula denominada de aumento salarial, referente à data-base 
novembro/2020, a ser concedido até 20/01/2021. A partir de novembro/2020 a Cesta Básica (Vale-Alimentação) será de 

R$ 340,50 por mês. A Cesta Básica (Vale-Alimentação), mantida 
anualmente na Convenção Coletiva é mais que uma conquista, é um valor 
mensal, acrescido no salário do trabalhador. O valor representa em um 
período de 12 meses, um total de R$ 4.086,00 recebido pelo trabalhador.

A Cesta Básica (Vale-Alimentação)
obteve um reajuste no valor de 4,77% - Valor a ser pago: R$ 340,50

Trabalhadores Metalúrgicos aprovaram a proposta patronal da Campanha Salarial 2020, na assembleia realizada (18/11) pelo Sindicato dos Metalúrgicos, no Clube recreativo da entidade.
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O Sindicato agradece a todos os trabalhadores que participaram fortemente das assembleias da Campanha Salarial 2020. Além do reajuste salarial de 4%, o Sindicato garantiu a 
manutenção das 94 cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho até 2022, e manteve a data-base da categoria em novembro. Foram várias batalhas enfrentadas nesta Campanha 
Salarial, que se deu em meio a uma pandemia da COVID-19. Desde o início das negociações, a diretoria do Sindicato trabalhou, buscou um acordo, pois o Simespi (Sindicato 
Patronal), tinha proposta de retirada de direitos (conforme documentos abaixo), mas a ação da diretoria do Sindicato e a mobilização dos trabalhadores foram determinantes para a 
manutenção de todas as conquistas. O Sindicato manteve os empregos, garantiu o reajuste salarial e todos os direitos dos trabalhadores metalúrgicos.

A  do  proposta Simespi

(Sindicato Patronal) tinha 

como objetivo retirar direitos 

da Convenção Coletiva de 

Trabalho excluindo/alterando , 

cláusulas para deixar tudo 

conforme a lei seria , o que 

prejudicial aos trabalhadores, 

pois a Convenção Coletiva de 

Trabalho possui direitos que 

são superiores a lei.

Sindicato Forte - Você Forte
Sindicato garantiu até 2022 todas as cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho

Trabalhador! Nossa unidade é a nossa força! Juntos somos mais fortes!



03CIDADANIA | Um jornal a serviço da família metalúrgica e do povo de Piracicaba e Região

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

Site: E-mail: Distribuição interna à categoria | Tiragem: 25.000 www.metalpiracicaba.com.br |  imprensa4@metalurgicospiracicaba.com.br | 

 Erica Verissimo (MTB: 49.286),  Diego Cavali, Jornalista Responsável e Textos: Projeto Gráco, Diagramação e Designer Gráco:
Repórter fotográco  cinematográco: Revisão:  Alexandre Novaes (MTB 47.441/58),  Erica Verissimo, Emerson A. da Silva, e

Evaldo Ferezini, Wagner da Silveira, www.midiasdesign.com.brPresidente: Agência de Publicidade:   

Jornal Cidadania é uma publicação do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba, Rio das Pedras, Saltinho, São Pedro, Charqueada, Águas de São Pedro, 
Anhembi, Torrinha e Santa Maria da Serra.  Rua Prudente de Moraes, 914, Centro, Piracicaba-SP  (19) 3417-8140 Wagner da Silveira (Presidente), Jose  Sede: Telefone: Diretoria: 
Luiz Ribeiro (licenciado), José Florêncio Da Silva, Emerson Antonio da Silva, Raimundo Catarino, Manoel Maciel De Castilho, Hugo Liva Junior, João Carlos Ribeiro, Evaldo Marcio Ferezini, Eduardo Luiz Gozzer, Antonio Edison Alcarde, Paulo Afonso De 
Lima, Gilson Aparecido Da Silva, Rodrigo Garavello Do Amaral, André Aparecido Barbosa, Francisco Claudemir Lourenço De Assis, Joseval De Jesus Bonfá Miano, Juraci Goes, Ademir Marcio dos Santos, Gilberto Luiz Christofoletti (In Memoriam), 
Ademir Mendes da Silva, Ronaldo Nunes Ramalho, Jose Benedito da Cunha, Maria Inês Schiavolin, Denis Mota Alves, Carlos R.P dos Santos, Esmair Giovanetti, Luis Augusto Sotopietro, Carlos Donizete Ribeiro, Elirio Oriani.

Recesso de Fim de Ano
Sede (Rua Prudente de Moraes, 914, centro)

Em virtude do recesso coletivo de m de ano, o Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e região informa a todos, que os departamentos da Sede (Rua 
Prudente de Moraes, 914, centro), estarão fechados dos dias . As atividades retornam normalmente no dia 21 de dezembro de 2020 à 03 de janeiro de 2021 04 de 
janeiro de 2021.

Em caso de emergência odontológica (19) 3417-8140

Previdência Social e Civil 

Os atendimentos mediante agendamento dos advogados da Previdência Social e Civil, serão realizados . O retorno dos  até os dias 16 e 17 de dezembro de 2020
atendimentos ocorre a partir dos dias . 13 e 14 de janeiro de 2021

Clube recreativo (Av. Dois Córregos, 3110)

- No dia 02 de janeiro de 2021 – ;Abertura a partir das 10h30

- Academia Fechada (Natal) – 24 e 25 de dezembro de 2020 – ;

.

.

- 31 de dezembro de 2020 e 01 de janeiro de 2021 – ;Fechado (Ano Novo)

- Dos dias 28 a 30 de dezembro de 2020, as ;atividades funcionam normalmente
.

.

- 31 de dezembro de 2020 e 01 de janeiro de 2021 – ;Fechada (Ano Novo)
..

..

- A partir do dia 04 de janeiro de 2021 – ;As atividades voltam a funcionar normalmente

- 24 e 25 de dezembro de 2020 – ;Fechado (Natal)
.

.

- Dos dias 27 a 30 de dezembro de 2020 – ;Horário normal de funcionamento

- No dia 26 de dezembro de 2020 – ;Abertura a partir das 10h30

.

- O Sindicato informa a todos, que no recesso de m de ano, o Clube recreativo 
(Piscinas) 23 de dezembro de 2020 funcionará até o dia ;

Importante! O Sindicato dos Trabalhadores 

Metalúrgicos de Piracicaba e região está classicado como 
Espaço Público e ainda não possui a autorização para o 

retorno completo das atividades. Tivemos a reabertura no 
Clube recreativo das piscinas e academia. Para o uso é 

necessário realizar o agendamento na secretaria do Clube 
recreativo, através do telefone (19) 3424-1433.

As outras atividades coletivas permanecem suspensas, 
aguardando a autorização do Governo do Estado de São Paulo 

e Prefeitura Municipal, para o retorno das atividades.

Não fique

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

(19) 99659.8062

www.metalpiracicaba.com.br

(19) 3417.8140

DENUNCIE AO SINDICATO

O Sindicato estará sempre à disposição do trabalhador.

Saque Emergencial FGTS

O que é?

O saque pode ser feito até 31 de dezembro 
de 2020.

O Saque-Aniversário permite a retirada de 
parte do saldo da conta do FGTS, 
anualmente, no mês de aniversário.

Saque-Aniversário do FGTS

Autorizado pela Medida Provisória nº 946 
de 07/04/2020, é o saque a que tem direito 
todo titular de conta do FGTS com saldo, 
incluindo contas ativas e inativas, no valor 
de até R$ 1.045,00 por trabalhador.

Para receber o benefício, é necessário optar 
pela modalidade.

A migração para a modalidade Saque-
Aniversário não é obrigatória. Quem não 
zer a adesão, permanecerá na regra do 
Saque-Rescisão.

Atenção! Aos optantes pelo Saque-
Aniversário, é permitida a movimentação da 
conta do FGTS nas hipóteses previstas em Lei, 
como para moradia própria, doenças graves, 
aposentadoria, calamidade pública e outros, 
excetuando-se os casos em que ocorrer 
demissão sem justa causa, rescisão por culpa 
recíproca ou força maior, rescisão em comum 
acordo entre o trabalhador e empregador, 
extinção do contrato de trabalho a termo e 
temporário, falecimento do empregador 
individual, falência da empresa ou nulidade de 
contrato e suspensão do trabalho avulso. 
Nestes casos, é garantido ao trabalhador o 
saque da multa rescisória, quando devida.

Quem migrar para o Saque-Aniversário e 
decidir voltar à modalidade Saque-
Rescisão poderá solicitar a reversão a 
qualquer momento. A alteração surtirá 
efeito no 1º dia do 25º mês da 
solicitação.

Fonte: Caixa.gov.br

FIQUE 
ATENTO!

Não fique

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

(19) 99659.8062

www.metalpiracicaba.com.br

(19) 3417.8140

- Se a empresa não garantir os seus direitos;
- Qualquer irregularidade na empresa em que você trabalha;

- Sofreu algum tipo de assédio;
- Condições de trabalho inadequadas;

DENUNCIE AO SINDICATO

O Sindicato estará sempre à disposição do trabalhador.

Associados! Atualize o seu cadastro

Mantenha o seu cadastro sempre atualizado. Em caso de 
alteração no endereço, telefone ou e-mail, entre em 
contato com a secretaria do Sindicato, através do telefone 
(19) 3417-8143, whatsapp (19) 99649-2631 ou na 
Rua Prudente de Moraes, 914, centro. 
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