
Ferreira revela que to-

dos os tratamentos com-

plementares terão o paga-

mento facilitado para os 

associados. No consultório 

do sindicato, os horários de 

atendimento são as segun-

das, quartas e sextas, das 

13h às 18h e terças e quin-

tas-feiras das 8h às 12h.

O LINGUÃO
Sindicato restabelece serviço odontológico

HORÁRIOS

Sindicalize-se
Juntos somos mais fortes e poderosos!

Quer mais motivos para 
se sindicalizar, então veja:
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Após um ano sem contar 

com o serviço odontológico, 

o Sindicato dos Metalúrgicos, 

desde o dia 1º de julho, conta 

com um novo profissional para 

atender os associados e de-

pendentes. Trata-se do cirurgião 

dentista Raphael Dias Ferreira. 

Formado pela Unifenas (Uni-

versidade de Alfenas-MG) e com 

mais de 10 anos de experiência, 

Ferreira vai oferecer serviços 

para adultos e crianças, como 

restauração, extração, limpeza 

(tártaro), dentre outros. “São 

serviços de excelência presta-

Sozinhos, não somos nada. 

A humanidade, desde os tem-

pos da caverna, só sobreviveu 

graças à união. Primeiro em pe-

quenos grupos, depois em vilas 

e finalmente em cidades. Com 

o trabalhador é a mesma coisa.  

Sozinhos, ficamos a mercê dos 

exploradores, dos maus patrões 

e das péssimas condições de 

trabalho. Pare e pense. Quem 

é que te proporciona proteção 

jurídica, assistência médico-o-

dontológica, reajustes salariais, 

abono especial, estabilidade de 

auxílio doença, de férias, adicio-

nal noturno de 35%, entre ou-

tros? Com certeza, não são os 

patrões. Por isso, é importante 

que você faça parte do sindica-

to, colaborando para uma cate-

• Porque unidos somos mais fortes

• Temos assistência odontológica

• Juntos, conquistamos a PLR

• Nosso departamento jurídico defende seus interesses

• Patrão não engana quem é sindicalizado

• Somos a garantia de seu reajuste anual

• Lutamos para que nenhum direito trabalhista lhe seja negado

• Temos um sensacional clube de campo para você e sua família

• O associado tem direito a usar nossas colônias de férias na praia

• Buscamos sempre melhorar as condições de trabalho

• Jamais abandonamos nossos companheiros de luta

• Reivindicamos pela ampliação de benefícios ao trabalhador

• Lutamos, incessantemente, por melhorias salariais

• Também estamos atentos aos pagamentos de outros benefícios 

• Aqui, sua voz é realmente ouvida

•Lembre-se: somente com um sindicato forte, seremos fortes.

dos aos associados”, garante o 

dentista. Além desses serviços, 

o Sindicato também firmou par-

ceria com duas clínicas (Mogi 

Mirim e Mogi Guaçu), onde os 

associados terão 20% de des-

conto em implantes dentários, 

aparelhos ortodônticos, canal, 

prótese e outros tipos de cirurgia 

avançadas.

goria sempre forte e unida. Na 

natureza, os predadores atacam 

sempre os doentes e solitários. 

Já quem se une, enfrenta me-

lhor os “invernos rigorosos”, as 

dificuldades do caminho e as 

ameaças. 

Só no Sindicato você terá 

seus direitos trabalhistas garan-

tidos, os acordos e convenções 

coletivas e a luta pelos reajustes 

salariais acontecendo anual-

mente.

ATENÇÃO
A idade limite para os dependentes dos 

associados do Sindicato dos Metalúrgicos 
agora é de 17 anos e 11 meses
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Sabó mantém salários em dia

Escândalo

Sacanagem Sem diálogo

Estamos de olho

PORRADA!

Apesar de ter ingressado 

com um pedido de RF (Recupe-

ração Judicial) junto à Justiça, 

a Sabó vem mantendo os con-

tratos ativos dos seus funcioná-

rios em dia, como o depósito do 

FGTS (Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço) e os salários. 

Apenas a 2ª parcela do PLR 

de 2018 não foi quitada, pois en-

trou como crédito no processo 

de RF. Vale ressaltar que a Recu-

peração Judicial não prejudica 

as atividades da empresa, ape-

nas  suspendem as execuções 

de cobranças, multas, juros e 

dívidas junto a credores!

A empresa Turbo Máquinas, 

que prestava serviços à Mars, 

demitiu mais de 100 funcionários, 

sem pagar os direitos trabalhis-

tas como as verbas rescisórias e 

o FGTS. O caso foi tão escanda-

loso, que a Mars, ciente de suas 

responsabilidades, assumiu “al-

guns” empregados e efetuou os 

referidos pagamentos.

O Jurídico do Sindicato está 

acompanhando o caso de per-

to e vocês podem estar certos: 

vem chumbo grosso por aí. 

A Turbo Máquinas não perde 

por esperar, já que essa saca-

nagem não se faz com nenhum 

trabalhador!

A Baumer, mais uma vez, 

não negociou o acordo coletivo 

de seus funcionários, inclusive 

no que tange o pagamento da 

PLR (Participação nos Lucros e 

Resultado), e o dissídio coletivo. 

Isso prejudica os trabalhadores, 

já que eles fi cam sem garantia de 

Algumas empresas de Mogi 

Mirim estão desrespeitando 

acordos coletivos, principalmen-

te no que diz respeito à mudança 

de horário de trabalho. Mudam 

turnos de seus funcionários ao 

bel prazer e sequer avisam o 

Sindicato dos Metalúrgicos so-

bre esses horários. Vale lembrar 

que após a reforma trabalhista, 

os acordos e convenções coleti-

vas negociados estão acima da 

CLT. Depois não digam que não 

avisamos.
estabilidade pós-férias, auxílio 

doença, abono especial e adi-

cional noturno de 35%, dentre 

outras garantias.



Ah, quer levar um ami-

go, a sogra (afinal, gosto 

não se discute), um pa-

rente? Tudo bem, é só co-

municar. Já para fazer as 

reservas, obter o endereço 

das colônias e mais infor-

mações, basta ligar para o 

Sindicato pelos telefones 

3862.6540 / 3805.3824 ou 

compareça à nossa sede, 

na Rua Paulino Albejante, 

nº 511, no Jardim Bicente-

nário.
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Curta as férias na praia

Associados contam 
com um belo clube 
à disposição

N O S S O  C L U B E

Imagine curtir férias em fa-

mília em um moderno hotel, a 

menos de 40 metros da praia 

e com café da manhã, almoço 

e jantar incluído na diária? Só 

mesmo o Sindicato dos Meta-

lúrgicos, em parceria com a 

Federação dos Metalúrgicos, 

para oferecer esse presente 

aos associados, família & ami-

gos. 

Temos duas colônias de fé-

rias na Praia Grande esperando 

a sua visita.  São apartamentos 

e flats todos com ar-condicio-

nado, TVs nos quartos e com 

capacidade de até 6 pessoas 

Além de todas as vantagens de ser um associado, o Sindicato 

dos Metalúrgicos, também oferece um belo clube à disposição de 

sua família. Em meio a muito verde, nosso clube conta com mo-

dernas instalações, dotadas de piscinas (infantil e adulto), quatros 

campos de futebol, quiosques para festas e churrascos, salões de 

festas, salão de jogos e tanques para pescas, amplos estaciona-

mentos, bar e restaurante com diversos eventos. Um clube a altura 

de sua importância!

por unidade. 

As colônias também con-

tam com infraestrutura comple-

ta, como piscinas, restauran-

te, lanchonete, área de jogos, 

elevadores, estacionamento, 

dentre outros. E o melhor: toda 

essa mordomia por um preci-

nho bem baixo e que não cobra 

de crianças abaixo de 6 anos. 
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Legalidade do desconto em folha

Empresas fecham acordo da PLR

Agora é oficial. O Congresso 

Nacional acaba de extinguir a 

MP (Medida Provisória) 873, em 

vigor desde março deste ano, 

que proibia o desconto em folha 

de pagamento, da contribuição 

sindical, mesmo que houvesse 

autorização do trabalhador! 

Essa MP, que inclusive des-

respeita a Constituição Federal, 

deixou de valer no dia 28 de 

junho último. Portanto, volta a 

vigorar a lei 13.467/2017, que 

permite o desconto em folha, 

desde que com anuência do 

trabalhador. Segundo a advo-

Graças a um trabalho sério 

e dedicado do Sindicato dos 

Metalúrgicos, mais nove em-

presas fecharam o acordo da 

PLR (Participação nos Lucros 

e Resultado), beneficiando 

centenas de metalúrgicos da 

cidade. 

Segundo o presidente da 

nossa entidade sindical, Mar-

co Antônio Donizetti Godoy, 

as empresas que fecharam o 

acordo da PLR são a Eaton, 

Tenneco, Fundição Regali e 

Lindsay.

Também aderiram ao acor-

gada do Sindicato, Ana Paula 

Combe, com a MP 873, o objeti-

vo dessa medida provisória era 

extinguir os sindicatos. 

“Mesmo que o associado 

quisesse contribuir com o Sin-

dicato, era impedido. Tinha que 

retirar o boleto e pagar no ban-

co”, explicou. Ana Paula disse 

que, apesar dessa MP absurda 

e inconstitucional, em Mogi Mi-

rim houve apenas alguns casos 

de recusa da contribuição sin-

dical. 

“Creio que 99% das em-

presas na cidade perceberam 

do as empresas Maclean, 

Sandvik, Isma, Cortag e Sogefi, 

dentre outras. “Estamos empe-

nhados, como sempre, em le-

o absurdo dessa MP e não a 

aplicaram”, comentou. A con-

tribuição sindical deixou de ser 

obrigatória em 2017. Porém, ela 

não impede que o trabalhador 

que quiser, possa contribuir 

com um valor correspondente 

à remuneração de um dia de 

trabalho. “E o governo ainda 

morde 10% disso. Apenas 60% 

fica com o sindicato”, finalizou a 

advogada.

var a PLR aos metalúrgicos de 

outras empresas da cidade que 

ainda não oferecem esse bene-

fício”, prometeu o presidente. 

E X P E D I E N T E

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, 

MECÂNICAS DE MATERIAIS ELÉTRICOS DE MOGI MIRIM.

Rua Paulino Albejante, 511. Jd. Bicentenário. Mogi Mirim-SP

T: (19) 3862.6540
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