
Terceirização das atividades fins
Proibido uso de mão-de-obra tem-
porária e/ou terceirizada, a não ser 
que contratados sejam metalúrgicos
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VISAO TRABALHISTA
SINDMETAL                    @SINDMETALOSASCO

Direitos e reajuste garantidos para trabalhadores do Sindifupi 
Até o momento, somente os sin-

dicatos patronais Sindifupi (Fu-
nilaria e Pintura), Estamparia, Si-
mefre, Sinafer, Sindal, Sindratar, 
grupo 3 (Sindipeças, Sindiforja e 
Sinpa) e de Fundição apresenta-
ram propostas que atendem às rei-
vindicações dos metalúrgicos do 
Estado de São Paulo: renovação da 
Convenção Coletiva, incluindo sal-
vaguardas em relação a reforma 
trabalhista, e reajuste salarial. 

As propostas aprovadas seguem 
os parâmetros definidos pelos me-
talúrgicos presentes na assembleia 
de 11 de novembro. 

SINDIFUPI

Metalúrgicos do 
Sindifupi têm
15% de abono

O acordo também inclui a re-
posição das perdas com a infla-
ção no período da nossa data-
-base, que ficou em 1,83%, que 
deverá ser aplicado aos salários 
a partir 1º de agosto. Até lá, o tra-
balhador irá receber 15% de abo-
no, em três parcelas. Caso a em-
presa opte por aplicar o reajuste 
retroativo a 1º de novembro, ela 
não precisará pagar os abonos. 
As verbas por conta de férias e 
demissão também devem ser 
corrigidas.

A assembleia também aprovou 
uma contribuição de 1% do valor 
do salário (limitado ao teto), a ser 
paga pelos trabalhadores para a 
manutenção da luta do Sindica-
to, nos meses em que receberem 
as parcelas do abono. 

Contribuição - O trabalhador 
pode se opor a esse desconto, 
no prazo de 15 dias (de 7 a 21 
de dezembro de 2017), a partir 
da data de assinatura do acor-
do. Para isso, deve comparecer 
pessoalmente à sede do Sindi-
cato (r. Erasmo Braga, 307, em 
Presidente Altino, Osasco) ou 
a subsedes de Taboão da Ser-
ra (r. Ribeirão Preto, 397 – Vila 
Iasi) para entregar uma decla-
ração escrita a próprio punho.

A negociação da campanha 
salarial é feita pelo Sindicato em 
defesa da categoria. A contribui-
ção de assistência na negociação 
coletiva e a participação de todos 
nas atividades do Sindicato forta-
lecem a entidade para a luta.

Contribua!

Reforma trabalhista NÃO - A 
Convenção Coletiva do Sindifupi foi 
renovada por mais um ano, garan-
tindo direitos, como a estabilidade 
para vítimas de acidentes de traba-
lho e doenças ocupacionais. Outra 
conquista são cláusulas que prote-
gem os trabalhadores de algumas 
das principais mudanças provoca-
das pela reforma trabalhista, como: 
proteção para que a gestante não 
trabalhe em local insalubre, obri-
gatoriedade de as homologações 
acontecerem no Sindicato, proibi-
ção a terceirização de atividades 
fins, entre outras (leia ao lado). 

Cartaz da Campanha Salarial 2017 dos Metalúrgicos do Estado de SP

Trabalho de gestante 
em locais insalubres 

Homologações

Convenção Coletiva
do Sindifupi

Proibido. A empresa deverá definir 
local de trabalho compatível

Somente no Sindicato

Reforma Trabalhista

Permitido, inclusive em 
graus máximo, desde que 
comprovado por atestado 
médico

Somente na empresa

Permitida em todas
as atividades

Além disso, há o compromisso 
de retomar negociações, a partir de 
março de 2018, para tratar de ques-

tões da reforma trabalhista que en-
trem em conflito com a Convenção 
Coletiva.

Convenção Coletiva: renovada por mais um ano, com a 
inclusão de proteção em relação a reforma trabalhista

* As empresas que optarem em conceder o reajuste salarial 
de 1,80% em 1/11/2017, ficam desobrigadas da concessão 
do abono

Sindicato da Indústria de 
Funilaria e Pintura do Estado de 

São Paulo

Estamos nas ruas e nas portas de fábrica, em forte mobilização contra a retirada de direitos

ACORDO COM GRUPO DO SINDIFUPI
GRUPO                         REAJUSTE                              ABONO                          PISO SALARIAL 

1,83%, sobre salários de 
31/10/2017, a ser aplicado a 
partir de 1º/8/2018

SINDIFUPI 
SINDICATO DA 
INDÚSTRIA DE 

FUNILARIA E PINTURA 
DO ESTADO DE

SÃO PAULO

Até 50 trabalhadores:

R$ 1.289,00
Mais de 50 trabalhadores:

R$ 1.379,00

COMPOSIÇÃO DO GRUPO

Proteção em relação à Reforma Trabalhista
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15% a serem pagos: 
5% a ser pago até 20/12/2017
5% a ser pago até 20/02/2018
5% a ser pago até 20/04/2018



2 VTsemana
PROGRAME SUAS FÉRIAS NA COLÔNIA  

DO SINDICATO, EM CARAGUATATUBA
Que tal passar as suas férias ou 

um fim de semana na Colônia de 
Férias do Sindicato, em Caragua-
tatuba? Faça já a sua reserva para 
hospedagem e desfrute de descan-
so e lazer num local totalmente se-
guro para você e sua família. 

Em alta temporada, como Natal, 
Ano Novo e Carnaval, devido a gran-
de procura, é necessário participar 
de sorteio. A divulgação dos perío-
dos de inscrição acontece neste Vi-
são Trabalhista, no site, e nas redes 
sociais do Sindicato. Fique de olho! 

Cercada por lindas praias do li-
toral norte, a Colônia é uma ótima 
opção tanto para quem procura 
descanso, quanto para quem quer 
se divertir. Além disso, a família 
metalúrgica encontra ampla infra-
estrutura de lazer:  piscina, salão 
de jogos, restaurante, quiosques, 
playground, quadra e estaciona-
mento. 

Sicoob CredMetal - A coo-
perativa do Sindicato é a melhor 
opção financeira para a categoria. 
Entre os serviços oferecidos estão: 

Lazer, Saúde e Educação – Gra-
ças às parcerias fechadas pelo Sin-
dicato com diversos comércios, clí-

MAIS DIVERSÃO!

Os metalúrgicos contam ainda 
com o Metalclube, em Osasco, o 
maior e mais completo clube da re-
gião, com piscinas, churrasqueiras, 
campo de futebol com arquiban-
cadas, ginásio poliesportivo, e ou-
tros atrativos. Funciona de sexta a 
domingo. Para quem prefere ficar 
ainda mais próximo da natureza, 
tem o Metalcamp, em Cotia, com 
piscina, churrasqueira, quadra.

nicas, parques, hotéis, colégios, e 
faculdades, os sócios tem desconto 
na hora de colocar a saúde, os es-

tudos e a diversão em dia. Acesse: 
www.sindmetal.org.br e conheça 
a nossa vasta lista de parceiros. 

Delta Paintball - Descon-
to para sócios? 15% na locação 
de equipamentos e consumo de 
bolinhas Local? Estrada de Cau-

empréstimos, com juros bem abai-
xo aos utilizados pelos bancos, con-
ta corrente e poupança, cartão de 
crédito, seguros e consórcios. 

Feroz Pesqueiro e Restau-
rante - Valor para sócios? 50% 
de desconto Onde? Rua Madagas-

R$ 18 (até 31/12/17) Ingressos? 
Sede ou Metalclube + Detalhes?             
www.cinemark.com.br

car, 200, Recanto Maravilha III, 
Santana de Parnaíba + Detalhes? 
www.ferozpesqueiro.com.br

caia do Alto, 5.500, Tijuco Preto, 
Vargem Grande Paulista - SP  
+ Detalhes?    
www.deltapaintballcotia.com
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Cinemark - Pague menos 
para assistir aos melhores filmes 
nas telonas Valor para sócios? 

A categoria é contemplada com estruturas para lazer e descanso no litoral e na região, como a colônia de férias (Caraguatatuba) e o Metalclube (Osasco)


