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Patrões endurecem 
as negociações e 

querem jogar fora os 
direitos garantidos pela 

Convenção Coletiva. 
SMetal dá início às 
mobilizações nas 

fábricas.

Negociações 
tensas 
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Empresa que não 
reprimi assédio 
moral ou casos 
de agressões 

verbais deve ser 
responsabilizada
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Leitura obrigatória para chefias
Não é normal ridicularizar colegas de traba-

lho, nem é liberada a selvageria de gritos e hu-
milhações na fábrica, em nenhum setor. Tanto 
no administrativo quanto na produção, o respei-
to deve ser a base para qualquer relação, dentro 
e fora do ambiente de trabalho.

Temos recebido diversas denúncias de tra-
balhadores sobre práticas de assédio moral 
praticadas por team leader (ou qualquer outra 
nomenclatura para liderança), supervisores e 
outras chefias, que têm ameaçado e constran-
gido trabalhadores. Destacamos que essas pos-
turas não são aceitas por este sindicato e que há 
diversas ferramentas que podem ser acionadas 
contra essa truculência no mundo do trabalho.

O RH de uma empresa que se omite perante 
essas condutas errantes deve ser responsabiliza-
do, mas principalmente a própria empresa que 
não reprimir o assédio moral ou casos de agres-
sões verbais.

Qual trabalhador ou trabalhadora sai de casa 
motivado(a) para o trabalho, muitas vezes ainda 
de madrugada, para passar um dia todo em am-
biente que se tornou rude e áspero por lideran-

a empresa quanto criminalmente, em relação 
aos agressores.

No caso recente da Kanjiko (pág. 3) o SMe-
tal fez assembleia para alertar os trabalhadores 
e defendê-los, agendou reunião com a empresa 
para que tome as medidas cabíveis e ainda, de-
nunciará a empresa em ação coletiva.

Outras empresas estão na mira da justiça, até 
que se ponha fim na selvageria de lideranças e 
nas omissões, que ainda não saíram do modo 
chicote de produção.

Por outro lado, há fábricas em busca de de-
senvolver o bem-estar social, com relações hu-
manizadas, inclusive, trabalhando com a pauta 
da diversidade, sem deixar de lado a rentabili-
dade.

Afinal, a visibilidade dos negócios está em 
cheque. Numa sociedade cada vez mais “tecno-
logizada” é muito mais fácil denunciar aborda-
gens agressivas e discriminatórias. Não se cale, 
denuncie!

O papel do sindicato é o de proteger os direi-
tos dos trabalhadores e a dignidade está entre os 
primeiros!

editorial

ças que descarregam suas frustrações em cima 
deles?

Como reforça o jurídico do SMetal, se a em-
presa se mantém inerte isto reforça sua culpa.

O empregador é responsável pelo meio am-
biente no local de trabalho e deve assegurar 
saúde física e mental a seus empregados.

Em casos de discriminações, seja por ra-
cismo, homofobia, preconceito contra PCD, 
ou outro tipo, o trabalhador ou trabalhadora 
que sofrer com comportamento discrimina-
tório ou agressivo no ambiente de trabalho 
pode entrar com ação tanto trabalhista contra 
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jurídico SMetal 

Uma trabalhadora associada ao SMetal 
recebeu mais de R$ 50 mil de cálculos de-
vidos após ação movida pelo departamento 
jurídico do SMetal. Ela trabalhou como ope-
radora de máquina na Soromolde de 2002 
a 2012 e foi demitida sem receber as verbas 
rescisórias, férias e horas extras.

Além disso, de acordo com a advogada 
do SMetal, Érika Mendes, a empresa tinha 
depositado apenas alguns meses do FGTS. 
O jurídico do Sindicato conseguiu encontrar 
um imóvel e a justiça fez a penhora da loca-
ção para o pagamento dos valores devidos 
à trabalhadora, neste mês.

Para o trabalhador que quiser 
manter o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) intacto 
precisa informar a Caixa para o can-
celamento do crédito automático 
em conta poupança. Isso pode ser 
feito pelo site da Caixa www.caixa.
gov.br, pelo Internet Banking Caixa 
ou pelo App FGTS.

O FGTS foi criado com o objeti-
vo de proteger o trabalhador demi-
tido sem justa causa, para que ele 
possa ter direito a receber um valor 
que o assegure por algum tempo até 
o retorno ao mercado de trabalho.

A Medida Provisória nº 889/ 
2019 autoriza novas modalidades 
de saque do FGTS. No caso do sa-
que Imediato, todos os trabalhado-
res, que possuam contas ativas ou 
inativas do FGTS, podem sacar até 
R$500 de cada uma delas, limitado 
ao valor do saldo.

O cronograma de pagamento 
está dividido em dois calendários: 
um para quem possui conta pou-
pança na Caixa, sendo realizado o 
crédito automático; e outro, para 
recebimento em outros canais de 
atendimento.

O recebimento do Saque imedia-
to não gera adesão ao Saque aniver-
sário (outra modalidade, que estará 
disponível a partir de abril de 2020).

Para quem tem poupança na Caixa 
o saque do FGTS será automático

atenção
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Soromolde é condenada a pagar 
demitida sem verbas rescisórias

Crédito automático em Conta Poupança 
da Caixa  (para contas abertas até  

24 de julho deste ano)

Mês de Aniversário

Janeiro, fevereiro, março e abril   
a partir de 13/09/2019 

Maio, junho, julho e agosto  
a partir de 27/09/2019

Setembro, outubro, novembro e dezembro 
a partir de 09/10/2019

O site da Caixa traz mais informações 
sobre o calendário para quem não tem 

poupança da Caixa e sobre o saque 
aniversário. Basta acessar  

www.caixa.gov.br
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“Somente a mobilização e unidade garantem 
conquistas”. Essa frase repetida diversas vezes 
pelos dirigentes do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Sorocaba (SMetal) nas portas das fábricas pode 
parecer clichê para alguns trabalhadores, porém 
reflete a realidade, especialmente em Campanhas 
Salariais da categoria dos últimos anos.

O presidente do SMetal, Leandro Soares, des-
taca que os ataques aos direitos vistos como “ga-
rantidos” pelos metalúrgicos vêm sendo cada vez 
mais intensos. “Se hoje temos um piso salarial aci-
ma dos demais, adiantamento dos salários e pelo 
menos a inflação em todas as datas-bases, é devido 
à força histórica da categoria metalúrgica e de um 
Sindicato e uma Federação combativos. Mas isso 

pode acabar a qualquer momento”, alerta.
Além das diversas ofensivas a tudo que se 

refere ao Direito do Trabalho promovidos pelos 
governos – Reforma Trabalhista, Minirreforma, 
terceirização irrestrita, entre outras - os patrões 
insistem em reduzir as cláusulas sociais e econô-
micas da Convenção Coletiva dos Metalúrgicos, 
mesmo em grupos onde há acordos por dois anos 
(G2, G3, Sindratar, Sindicel e Fundição).

“Infelizmente, nenhum direito, nem mesmo a 
inflação, estão garantidos. Por isso já iniciamos 
as assembleias de mobilização nas portas das fá-
bricas. Precisamos nos unir para manter a última 
ferramenta em defesa dos direitos dos trabalha-
dores e das trabalhadoras, que é a Convenção 

Coletiva”, afirma Soares.
Nos últimos dias, o Sindicato já realizou as-

sembleias sobre a Campanha Salarial em diversas 
fábricas, como Schaeffler, Nipro, Metalac, Sanoh, 
Vossloh Cogifer, Barga, entre outras.

Racismo é crime e deve ser combatido. Por 
isso, dirigentes do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Sorocaba e Região (SMetal) promoveram assem-
bleia com os trabalhadores da Kanjiko, na última 
quinta-feira, 22, em repúdio às denúncias de dis-
criminação racial no ambiente de trabalho pratica-
das por chefias.

O dirigente sindical João Farani enfatizou, na 
porta da fábrica, que o Sindicato tomará as me-
didas cabíveis para que não ocorra mais nenhum 
tipo de discriminação. Ele destacou também que 
se tiverem outros trabalhadores que tenham sido 
vítimas devem procurar o SMetal para que se ava-
lie providência no âmbito coletivo.

A advogada do SMetal Erika Mendes explica 
que “a empresa pode responder pelos funcionários 
no caso de assédio moral e de agressão verbal, por-
que cabe a ela dar treinamento e estabelecer re-
gras, bem como tomar providências disciplinares 

nenhum direito a menos

Assembleias de mobilização dão
o tom da Campanha Salarial 2019

SMetal repudia discriminação 
racial na sistemista Kanjiko

BASTA DE RACISMO

Famílias de mais de 36 mil metalúrgicos da base do SMetal podem ficar sem os direitos garantidos pela Convenção 
Coletiva; patrões querem rediscutir cláusulas sociais até mesmo de fábricas que têm acordo de dois anos
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Decisão do MPT está  
de acordo com  

orientação do SMetal

Folha Metalúrgica - Agosto de 2019 - Ed. 945

Os eixos da Campanha Salarial 2019 
são: reposição integral da inflação mais 
aumento real; manutenção e a aplicação das 
Convenções Coletivas; respeito às entidades 
Sindicais; contra o fim das NRs (Normas 
Regulamentadoras) e redução da jornada de 
trabalho sem redução de salário.

SAIBA MAIS

Diante as demissões por justa 
causa de trabalhadores sob a alegação 
de utilização de atestados médicos 
supostamente falsos, o SMetal, por 
meio de seu departamento jurídico, 
protocolou no Ministério Público do 
Trabalho (MPT) representação em 
relação a cada uma das empresas 
requerendo que este órgão fizesse as 
devidas apurações. 

A Notícia de Fato (denúncia) 
apresentada pelo Sindicato em face 
da empresa Bosch, que foi distribuída 
para a Procuradora Dra. Ana Carolina 
Marinelli Martins, teve o indeferimento 
para a instauração de inquérito civil.

O advogado do SMetal, Marcio 
Mendes, explica que a decisão da 
procuradora foi no mesmo sentido das 
orientações do Sindicato, afirmando que 
cabe, individualmente, a prova em 
concreto de cada caso específico 
relacionado ao trabalhador.

em relação a esse tipo de comportamento no am-
biente de trabalho”.

O trabalhador que sofrer com comportamento 
discriminatório no ambiente de trabalho pode en-
trar com ação tanto trabalhista contra a empresa 
quanto criminalmente, em relação aos agressores. 
Leia mais no Portal SMetal.



Mais de 50 alunos da Escolinha 
de Futebol Oficial do São Bento ti-
veram uma aula especial na manhã 
do último sábado, dia 24, no campo 
do Humberto Reale, na Vila Hor-
tência. O estádio foi inaugurado em 
1925, recebeu importantes craques 
como Pelé, Coutinho, Ademir da 
Guia, Rivellino e Sócrates e, atual-
mente, funciona como Centro de 
Treinamento do Azulão. 

Tânia Silva, mãe do aluno Luiz 
Otávio, de 6 anos, e tia de Pietro, de 
7 anos, contou à Imprensa SMetal 
que os meninos quase não dormi-
ram de tanta ansiedade em pisar no 
gramado do Humberto Reale. “Eles 
estão na Escolinha há pouco mais 
de um mês e amam. Por eles, teriam 
aulas todos os dias. Os professores 
também são muito atenciosos”, 
afirmou.

Ela lembra que chegou a visitar 
outras escolinhas de futebol, até que 
sua vizinha indicou a do São Bento. 
“Marcamos uma aula experimental, 
conhecemos e no outro dia já colo-
camos os meninos”, contou Tânia. 

Durante o treino especial, os alu-
nos foram divididos por categorias: 
de 7 a 9 anos; de 10 a 12 anos; e de 
13 e 14 anos. Cada aula durou cer-
ca de uma hora, entre aquecimento, 
jogo e cobrança de pênaltis.

 “Há algum tempo estávamos 
em conversa com a diretoria do São 
Bento para podermos oferecer mais 
essa experiência aos nossos alunos, 
a de jogar em um campo de futebol 
de verdade. Só temos a agradecê-
-los por essa oportunidade”, afir-
mou o coordenador da Escolinha, 
o ex-jogador do São Bento, Tiago 
Tremonti.
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aula especial

SÃO BENTO: Alunos
da Escolinha treinam 
no Humberto Reale

Inscreva sua equipe para 
a Taça Papagaio de Futsal

Passeio ao Museu Catavento 
e Mercadão em São Paulo

INSCRIÇÕES PERMANENTES

TORNEIO SMETAL VAGAS LIMITADAS
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As aulas da Escolinha do São Bento acontecem de quarta e 
sexta-feira, para meninos e meninas que nasceram entre os 
anos de 2005 até 2012. As inscrições são permanentes, agende 
uma aula experimental pelo telefone: (16) 98144-2405. 

A cantora e compositora Flor Maria 
oferece aula de canto coral para 
mulheres, todas às quintas-feiras, 

das 18h30 às 20h30, no Parque da 
Autonomia. Os valores variam:  

R$ 50 (mínimo), R$ 100 (viável) e 
R$ 150 (ideal). O Parque fica na rua 
João Gugoni, 26, em Votorantim. As 
interessadas no canto coral podem 
entrar em contato direto com Flor 

pelo telefone (15) 99753-5961 ou 
direto no Parque pelo número  

(15) 99813-4808.

Aula de canto

Termina no dia 9 de setembro o prazo para as ins-
crições da 14ª edição da Taça Papagaio de Futsal do 
SMetal. O torneio é exclusivo para associados e de-
pendentes da entidade.

As inscrições podem ser feitas na sede do Sindica-
to, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h, ou no 
Clube de Campo, de quarta a domingo, das 9h às 18h. 

Cada equipe poderá inscrever de 6 a 15 atletas e 
deve completar o time até o início do campeonato, 
previsto para 15 de setembro (domingo), a partir das 
9h, no Clube de Campo, no Éden.

Além de troféu e medalhas, o time campeão leva 
R$ 2 mil; o segundo lugar, R$ 1 mil; e o terceiro, 
R$ 500. O artilheiro do campeonato e o goleiro me-
nos vazados receberão medalha, mais R$ 250, cada. 
Mais informações pelo (15) 3225-3377 ou no e-mail:  
livofus@gmail.com

No dia 21 de setembro a Livre Maré Turismo 
fará um passeio de um dia para o museu interativo 
Catavento Cultural e Mercado Municipal, ambos na 
cidade de São Paulo.

A excursão sairá às 7h da sede do SMetal, pró-
xima à Rodoviária e ao terminal São Paulo, e tem 
retorno 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 Mu-
seu Catavento Cultural. Crianças até três anos não 
pagam. Mais informações pelo (15) 99816-8496, 
com Renata Rocha.

ERRATA: Na edição da Folha nº 944 a data foi 
publicada errada. O passeio será dia 21 e não dia 27. 


