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Metalúrgico da 
Metso é reintegrado 
ao trabalho

PÁG. 2

PARCERIA
Associados não 
pagam mensalidade 
na FarmaSin

PÁG. 4 PÁG. 4

PÁG. 3

A data-base da categoria (1º de setembro) 
está chegando e as negociações da Campanha 
Salarial estão sendo intensificadas com os 
patrões. 

Nas primeiras rodadas de reuniões, a FEM-CUT 
tem enfrentado resistência por parte de alguns 
grupos patronais em manter o atual piso 
salarial. 

Por isso, mais do que nunca, é a hora de 
mostrar a união e mobilização dos metalúrgicos 
e metalúrgicas em defesa da Convenção 
Coletiva e de um reajuste salarial digno.

Aprovada na Câmara dos Deputados na semana passada, a Medida 
Provisória 881, conhecida como ‘Minirreforma Trabalhista’, despreza 

os princípios de proteção e de garantias trabalhistas, violando 
direitos consolidados na Constituição Federal.

PÁG. 3

CAMPANHA SALARIAL 2019

Mais ameaças aos
nossos direitos

Sem união e mobilização não há

CONQUISTAS

Cadastre-se 
para receber a 
Pesquisa SMetal

MUNDO DO 
TRABALHO

PÁG. 4
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Até quando 
acreditarão que 
“para salvar o  

meio ambiente basta 
o seu cocô”?

Página 2

A escuridão que toma conta do país

Não é somente São Paulo e interior que 
foram tomados pela escuridão, na qual o dia 
virou noite. O desmatamento e queimadas na 
Amazônia, a liberação de agrotóxicos banidos 
no mundo e outras ações desmedidas vêm dei-
xando nosso país às escuras.

O “fenômeno” da escuridão que tornou 
noite Sorocaba, a partir das 14h, não foi um 
“evento” natural, mas sim resultado de “quan-
do os homens exercem seus podres poderes”, 
parafraseando a música de Caetano Veloso.

O governo alemão já anunciou, neste mês, 
a suspensão de parte de seus subsídios a pro-
jetos de proteção da Floresta Amazônica, de-
vido ao aumento do desmatamento no Brasil 
desde a chegada do presidente Jair Bolsonaro 
ao poder.

O governo brasileiro esta às favas com o 
Brasil. Além de estar perdendo recursos es-
trangeiros, ainda é esnobe ao declarar, nas 
palavras do ministro da economia, Paulo 
Guedes, de que o país não precisa da Argen-
tina para crescer. Sendo que o país vizinho é 

Folha abordamos a minirreforma trabalhista. 
Mais um ataque a quem? Aos privilegiados ou 
aos trabalhadores que dependem de carteira 
assinada, de jornadas dignas?

A informação é importante para sair da es-
curidão. Mas, precisa-se muito mais para reti-
rar as nuvens que assombram nossos dias. Até 
quando a classe trabalhadora aguentará respi-
rar essa cortina de fumaça? Até quando você 
aguentará declarações do presidente como a 
de que “para salvar o meio ambiente basta o 
seu cocô”? 

Até quando tolerará o intolerável? Os ar-
gentinos já se deram conta de que o neolibe-
ralismo, a mesma política adotada no Brasil, 
não dá conta de resolver os problemas de de-
senvolvimento. Pelo contrário, os agrava. Ma-
cri perdeu nas urnas as prévias das eleições.

Acreditamos que a história é feita de ciclos. 
Esperamos que todos nós aprendamos com 
este que estamos vivendo para reativar nossa 
empatia pelo nosso colega do lado e pela terra 
em que pisamos.

editorial

simplesmente o terceiro maior comprador do 
Brasil. 

Em Sorocaba mesmo, a crise da Argentina 
afetou drasticamente a produção de automó-
veis da Toyota, com consequências para to-
das as sistemistas. Fora outras metalúrgicas 
que tiveram as exportações cortadas.

Sem plano para desenvolvimento indus-
trial, esnobando os países, o Brasil se fecha 
numa ilha cercada por tubarões que estão, a 
todo momento, comendo pelas beiradas os 
direitos dos trabalhadores. Nesta edição da 
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conquistas 

PPR 2019 - Metalúrgicos da De Nora, Kubik Containers e DPR conquistaram 
acordos de Programa de Participação nos Resultados (PPR), negociados pelo SMetal, nas 
últimas semanas, com crescimento nos valores em comparação no ano anterior. Na DPR 
(foto), o pagamento do benefício foi garantido após pressão dos trabalhadores e apro-
vado em assembleia nesta quarta-feira, 21. A intenção inicial da empresa era de negociar 
o PPR apenas em 2020. Leia mais no Portal SMetal.

O metalúrgico Damião Felix da 
Silva, de 38 anos, foi reintegrado 
ao trabalho na Metso Equipamen-
tos, em Sorocaba, na manhã de se-
gunda-feira, 12, após ação judicial 
movida pelo departamento jurídi-
co do Sindicato dos Metalúrgicos 
(SMetal).

Ele entrou na empresa em mar-
ço de 2008, na função de pintor. 
Segundo a advogada do SMetal, 
Érika Mendes, em 2009, ele foi 
afastado por doença profissional 
nos braços, com benefício aciden-
tário.

 “Ele passou pela reabilitação 
profissional e retornou em 2011, no 
setor de almoxarifado, compatível 
com a doença adquirida na fábrica. 
Porém, em maio de 2016, a empre-
sa o dispensou e, no mesmo ano, o 

Sindicato entrou com o processo”, 
explicou advogada.

Damião foi reintegrado com 
base na cláusula da Convenção 
Coletiva (CCT) que garante estabi-
lidade ao metalúrgico portador de 
doença ocupacional e/ou com lesão 
após acidente de trabalho até a apo-
sentadoria.

A decisão favorável ao processo 
do SMetal saiu no último dia 17 de 
junho e o trabalhador deve ser re-
colocado em função compatível à 
doença adquirida. A sentença cabe 
recurso à empresa.

O diretor executivo do Sindica-
to dos Metalúrgicos, Francisco Lu-
crécio Junior Saldanha, membro do 
Comitê Sindical da Metso (CSE), 
acompanhou a reintegração do tra-
balhador.

Sindicato garante reintegração 
de metalúrgico da Metso

jurídico SMetal
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metalúrgicos da CUT

Negociações da Campanha 
Salarial são intensificadas
A FEM-CUT/SP tem enfrentado resistência por 
parte de alguns grupos patronais em manter o 
atual piso salarial dos metalúrgicos 

Faltando poucos dias para a 
data-base da categoria – 1º de se-
tembro – a Federação Estadual dos 
Metalúrgicos (FEM/CUT-SP) está 
intensificando as negociações da 
Campanha Salarial 2019 com as 
bancadas patronais.

De acordo com o tesoureiro da 
FEM-CUT e diretor do Sindica-
to dos Metalúrgicos de Sorocaba 
(SMetal), Adilson Faustino (Car-
pinha), um dos principais ataques 
dos patrões durantes as discussões 
tem sido referente ao piso salarial. 
“Especialmente nos grupos em que 
estamos negociando a pauta cheia 
(cláusulas sociais e econômicas), a 
redução do piso dos metalúrgicos de 
São Paulo tem sido defendida com 
veemência pelos patrões. Para eles, 
o piso está muito alto em compara-

ção a outros Estados”, explica.
Apesar da dificuldade nas nego-

ciações, Carpinha destaca que so-
mente a unidade e mobilização vai 
garantir a manutenção de direitos e 
salários dignos. 

Para ele, os ataques que a classe 
trabalhadora vem sofrendo, como a 
Reforma Trabalhista, o fim da ultra-
tividade, a terceirização irrestrita, 
entre outros, é visto com certa “ga-
nância” pelo patronal. “Por isso, o 
trabalhador precisa ter consciência 
da importância da Convenção Co-
letiva e que, sem ela, o metalúrgico 
fica ainda mais desprotegido no lo-
cal de trabalho”, finaliza.

Durante a semana, serão reali-
zadas mesas de negociações com 
o G2, G3, Fundição, Estamparias, 
Sindicel e G8.3.

Etirama: na contramão 
do diálogo
Etirama se recusa a negociar com o 
Sindicato e direitos dos trabalhadores 
são constantemente ameaçados. Para 
pressionar a fábrica, na sexta-feira, 16, 
o SMetal realizou um protesto de 3h. 
O secretário de organização do SMetal, 
Izídio de Brito, explica que “atuamos para 
defender os trabalhadores e, tanto nas 
grandes empresas como nas pequenas, 
sempre valorizamos o diálogo. A situação 
é diferente na Etirama porque a direção 
dessa empresa não tem ainda a cultura de 
dialogar”.

Jornada 2x2 é 
aprovada na Clarios
Como medida de manutenção dos 
empregos, trabalhadores de dois 
setores (chumbo e montagem) da Clarios 
(Johnson Controls) aprovaram jornada de 
trabalho 2x2, em assembleias realizadas 
pelo Sindicato dos Metalúrgicos de 
Sorocaba e Região (SMetal), na sexta e 
terça-feira, dias 9 e 13. O acordo, que 
abrange 38 trabalhadores, foi negociado 
pelos dirigentes do Sindicato e inclui a 
contrapartida de seis dias de folgas: Dia dos 
Pais, Dia das Mães, 24 e 25 de dezembro e 
dia 1º janeiro de 2020.

notas
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Falta apenas o INPC do mês de agosto para 
completar 12 meses e a inflação acumulada 
desde setembro de 2018 (última data-base 
da categoria) está em 3,16%. No mesmo 
período do ano passado, o total acumulado 
estava em 3,64%. O índice de julho foi 
divulgado dia 8 de agosto e registrou 
aumento de 0,1%.

Inflação está em 3,16%

Nova reforma sacrifica
direitos fundamentais

CORTE EM DIREITOS

Entre os pontos da MP estão: fim do e-social, trabalho 
aos domingos e feriados e permissão para não ter 
registro de ponto

A Câmara dos Deputados apro-
vou, no dia 13, o texto-base da 
Medida Provisória que é chamada 
por minirreforma trabalhista. O 
texto irá para votação no Senado 
ainda neste mês.

Diversas entidades publicaram 
nota em conjunto repudiando a sé-
rie de ações que a medida propõe 
para garantir o amplo exercício da 
iniciativa privada, em desprezo 
aos princípios de proteção e de ga-
rantias trabalhistas.

Entre outros itens, as associa-
ções nacionais dos Procuradores 
do Trabalho, a dos Magistrados da 
Justiça do Trabalho (Anamatra), 
a Brasileira de Advogados Traba-
lhistas e o Sindicato Nacional dos 
Auditores Fiscais do Trabalho de-
nunciam:
• a submissão dos direitos sociais 

aos interesses econômicos; 

• a relação de emprego sem pro-
teção trabalhista; 

• a extinção da responsabilidade 
do grupo econômico por encar-
gos trabalhistas; 

• a liberação do trabalho em do-
mingos e feriados, extinção da 
jornada especial de operadores 
de telemarketing e flexibiliza-
ção do registro de jornada.

De acordo com a advogada do 
SMetal, Erika Mendes, “os direi-
tos fundamentais dos trabalhado-
res estão sendo submetidos aos 
interesses econômicos, com vio-
lação a direitos consolidados na 
Constituição Federal, o que pro-
vocará retrocesso social e insegu-
rança para os próprios emprega-
dores com as discussões judiciais 
que serão travadas”.

FEM-CUT realiza segunda rodada de negociações com G3 e G10



A parceria entre o Sindicato dos Metalúrgicos 
de Sorocaba e Região (SMetal) e a FarmaSin tem 
novidades. A partir desta semana, os associados 
que quiserem fazer parte do convênio com a far-
mácia não pagam mais mensalidade, que era de 
R$ 10, e também podem inserir no plano – além 
de seus dependentes diretos – o pai, mãe, sogro 
e sogra.

A FarmaSin fica na rua Leopoldo Machado, 
nº 438, em frente ao terminal de ônibus São 
Paulo, em Sorocaba, e oferece medicamentos, 
produtos de higiene e cosméticos a preço de 
custo aos conveniados. Remédios genéricos 
chegam a ter 80% de desconto em comparação 
a outras farmácias.

Segundo o secretário de administração e 
finanças do SMetal, Tiago Almeida do Nasci-
mento, a partir de decisão da atual diretoria, o 

Sindicato passa a subsidiar a taxa mensal e o 
associado vai pagar apenas a emissão das car-
teirinhas do convênio, que é de R$ 2 (por car-
teirinha).

Para aderir ao plano e ter direito aos des-
contos, o associado deve ir até a sede do SMe-
tal, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h, 
atualizar seus dados e preencher o formulário 
de adesão. Com o documento assinado, é só ir 
até a FarmaSin, retirar as carteirinhas e passar a 
usufruir dos benefícios.

Não associados
Metalúrgicos não sindicalizados e o público 

em geral também podem fazer parte dos conve-
niados da FarmaSin, mediante o pagamento de 
taxa mensal no valor de R$ 20. Mais informa-
ções, pelo (15) 3211-2087.
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Quer conhecer as vantagens do convênio 
com a FarmaSin? Ligue e compare os preços 
dos medicamentos e outros produtos de hi-
giene e cosméticos pelo (15) 3211-2087. 

A farmácia funciona de segunda a sexta-fei-
ra, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 
12h, e é uma realização do Sindicato dos Ro-
doviários de Sorocaba.

O endereço é rua Leopoldo Machado, 438, 
em frente ao terminal de ônibus São Paulo, 
em Sorocaba.

LIGUE E 
COMPARE

Associados ao
SMetal podem aderir 
ao convênio da 
FarmaSin sem taxa

Setembro tem excursão para o 
Museu Catavento e Mercadão

O museu interativo Cataven-
to Cultural e Mercado Municipal, 
ambos na cidade de São Paulo, são 
os próximos destinos do passeio de 
um dia promovido pela Livre Maré 
Turismo, no dia 21 de setembro.

A excursão sairá às 7h da sede 
do SMetal, próxima à Rodoviária e 
ao terminal São Paulo, e tem retor-
no previsto para às 19h30.

O valor para associado é de  
R$ 89 e para não associados, R$ 99 
por pessoa. Está incluído o trans-

porte, kit boas vindas e ingresso de 
entrada no Museu Catavento Cul-
tural. Crianças até três anos não 
pagam.

O roteiro tem como prioridade 
o passeio no museu interativo Ca-
tavento Cultural, que é dividido 
em quatro seções: Vida, Engenho, 
Universo e Sociedade. Lá pode-se 
tocar um meteorito de verdade, en-
contrar Gandhi em uma escalada, 
conhecer o corpo humano por den-
tro, entre outras curiosidades.

Di
vu

lga
çã

o

medicamentos mais baratos

Mais informações pelo (15) 99816-8496, com Renata Rocha

Metalúrgicos (as) já podem 
se cadastrar para participar

PESQUISA SMETAL DESCONTO PARA ASSOCIADOS

Está no ar um link no Portal 
SMetal para que o (a) metalúrgico 
(a) possa cadastrar seu número de 
celular e CPF e receber a pesqui-
sa do Sindicato dos Metalúrgicos 
de Sorocaba e Região, que será 
disponibilizada ainda neste mês. 
É só acessar www.smetal.org.br/
inscricao/pesquisa2019 e se ins-
crever.

Com as informações pré-ca-
dastradas, o Sindicato criará um 
banco de dados para disparo do 
questionário por smartphone e/ou 
e-mail. A pesquisa está sendo for-
mulada para a construção de novas 

formas de atuação da entidade. 
“Por isso, todos os trabalhado-

res e trabalhadoras da categoria 
devem participar, seja associado 
ou não, do chão da fábrica ou do 
administrativo. Ela servirá para 
nos pautar sobre os principais pro-
blemas que ocorrem nas fábricas, 
de modo geral”, afirma o presi-
dente do SMetal, Leandro Soares.

Segundo ele, a categoria mu-
dou muito nos últimos anos, além 
das técnicas de produção, da tec-
nologia, ainda há fatores como as 
recentes mudanças na legislação 
trabalhista.
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Catavento Cultural Mercado Municipal de São Paulo


