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Departamento Jurídico notiﬁca empresas
que estão em débito com o Sindicato
O Departamento Jurídico do
Sindicato dos Metalúrgicos de
Itatiba e Região já começou a
notiﬁcar, extraoﬁcialmente, as
cerca de 300 empresas que
estão débito com o Sindicato,
protocolando ações de cobran ça retroativas aos últimos cinco
anos, destacou o presidente do
Sindicato, Igor Tiago Pereira.
“São empresas que ou não
estão repassando as contribui ções sindicais de seus traba lhadores, ou ainda, informam
um número diferente de traba lhadores, recolhendo a menor
as verbas, necessárias para a
manutenção dos trabalhos de

nosso Sindicato”, explica Tiago.
Após as notiﬁcações extrao ﬁciais, que propiciam condições
para que acordos sejam ﬁrma dos, caso não haja manifesta ção por parte destas empresas,
o Departamento Jurídico estará
cobrando judicialmente as dívi das.
“Estas empresas, mesmo em
débito, querem usar da estrutu ra do Sindicato, para homolo gações de rescisões, acordos
coletivos, dentre outros servi ços. É, sem dúvida, uma es tratégia por parte dos patrões,
para tentar enfraquecer o Sin dicato. Mas estamos atentos e

não vamos permitir, mais, que
elas continuem usufruindo dos

benefícios, sem a devida con trapartida”, ﬁnaliza Tiago.

Unilivre-Anhanguera está
com inscrições abertas
A Unilivre-Anhanquera, ins tituição de ensino ligada ao
Sindicato dos Metalúrgicos de
Itatiba e Região, está com va gas disponíveis para os cursos
de Administração, Pedagogia,
Gestão Financeira, Logística,
Recursos Humanos, História,
Geograﬁa, Letras, Matemáti ca, Ciências Contábeis, Ges tão Ambiental, Análise e De senvolvimento de Sistemas,
Gestão Comercial, Gestão
Hospitalar, Gestão Pública,
Marketing, Processos Geren ciais, dentre outros.

rece cursos presenciais de acordo com a demanda das empresas. “Temos expertise na área
de qualiﬁcação. Isso nos capaci ta a sermos referência quando o
assunto é capacitação/qualiﬁca ção de mão de obra para nosso
segmento. Por isso, a qualquer
época do ano, as empresas que
necessitam de cursos proﬁssio nalizantes podem nos consultar
para formatarmos os cursos de
acordo com a necessidade de
proﬁssionais que estão sendo
demandados”, destaca a direto ria do Sindicato.
Os interessados nos cursos
Formate seu curso
podem entrar em contato na
sede do Sindicato, através dos
O Sindicato dos Metalúrgicos
telefones: (11) 4524-3157 ou (11)
de Itatiba e Região também ofe 4524-3186.

Sindicato não atenderá
mais às sextas-feiras
A diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Itatiba e Região
comunica que à partir de 1º de fevereiro não estará mais aten dendo ao público, em sua sede e nos escritórios de Itupeva e
Vinhedo, às sextas-feiras. A redução de jornada foi necessária,
segundo o diretor ﬁnanceiro do Sindicato, José Avelino Pereira,
o Chinelo, levando-se em consideração a queda da arrecada ção nos últimos anos.
“Hoje nossa receita caiu cerca de 60%. Nos últimos anos,
com o desemprego em alta, perdemos cerca de 7 mil metalúr gicos em nossa base. E com isso, a ﬁm de manter os serviços,
propusemos essa redução na jornada, passando a funcionar
entre segunda e quinta-feira”, destacou Chinelo.
O Sindicato dos Metalúrgicos de Itatiba e Região solicita en tão, às empresas de sua base, que se atentem para este novo
expediente, agendando para quinta-feira os serviços que an tes seriam realizados às sextas, como homologações e demais
atendimentos.

