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Após extensa negociação do SMetal, trabalhadores que 
exercem função de eletricistas em multinacional de Sorocaba 

conquistam acordo para pagamento de adicional de 
periculosidade retroativo a cinco anos. 
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Em pleno 2019, 
estamos voltando 
a lutar por direitos 

básicos, pela 
manutenção da maioria 
deles, e por uma efetiva 

democracia
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36 anos de uma luta que nunca termina
A partir da fundação da CUT (Central Úni-

ca dos Trabalhadores) a classe trabalhadora 
realizou conquistas históricas de diversos di-
reitos, pois foi a partir da filiação de partidos 
à Central que a mobilização e reivindicações 
ganharam mais peso e força.

Em agosto de 1983, a central foi fundada 
com o apoio, inclusive, deste sindicato. Ou 
seja, apenas um ano após o fim da ditadu-
ra civil-militar, período que durou 21 anos e 
estabeleceu a censura e a repressão política e 
social.

Muitos dirigentes sindicais continuaram a 
ser “fichados”, anos após o fim do ciclo mili-
tar, ainda sob os resquícios desse período tur-
bulento e opressor da história do país. Eram 
fichados por lutar por uma jornada de trabalho 
mais adequada à saúde do trabalhador e não 
a exaustiva de 12 horas diárias, sob as duras 
condições de trabalho.

O secretário de organização do SMetal, Izí-
dio de Brito, lembra que somente após as lutas 
dos sindicatos, com o apoio da CUT, consegui-

por uma efetiva democracia. Nunca foi fácil 
lutar contra o capital e nunca será. Mas, a his-
tória nos mostra que quando a classe trabalha-
dora se une é mais fácil combater injustiças e a 
desigualdade, seja na fábrica ou na sociedade.

No primeiro Congresso Nacional da Classe 
Trabalhadora (Conclat), realizado há 36 anos, 
entre as reivindicações aprovadas estavam o 
fim do regime militar, combate ao desempre-
go, reforma agrária, reajustes nos salários e 
autonomia sindical.

No mês que vem, a CUT realizará seu 13º 
Congresso Nacional, diante um cenário de de-
semprego recorde e o maior ataque aos dire-
tos sociais e trabalhistas da história do país. O 
fortalecimento dos sindicatos para a proteção 
ao emprego e aos direitos e soberania estão na 
pauta.

Estaremos com delegados representando o 
SMetal no Congresso e reforçaremos nossas 
bandeiras históricas de defesa do trabalhador. 
A classe trabalhadora resiste e continuará a re-
sistir!

editorial

ram reduzir a jornada de 48h para 44h sema-
nais, a partir de 1985.

Neste momento em que vivemos de retira-
da de direitos, com o aumento da precarização 
e da informalidade, é importante olharmos 
para as lutas dos trabalhadores que iniciaram 
a trajetória profissional nos anos 80, na rede-
mocratização do país. 

É emblemático pensarmos que, em pleno 
2019, estamos voltando a lutar por direitos 
básicos, pela manutenção da maioria deles, e 
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campanha salarial

Em reunião com o Sindicato dos Metalúrgicos 
de Sorocaba, nesta quarta-feira, 4, representantes 
da montadora Toyota assumiram o compromisso 
de respeitar o Acordo Coletivo de Trabalho vigente 
até serem finalizadas as negociações da Campa-
nha Salarial 2019.

Segundo o presidente do SMetal, Leandro Soa-
res, a medida foi negociada para proteger os me-
talúrgicos e garantir a manutenção das cláusulas 
sociais previstas no acordo mesmo com o fim da 
ultratividade. “A Reforma Trabalhista acabou com essa importante ferramenta de pro-
teção ao trabalhador, que garantia que a última Convenção (CCT) ou acordo coletivo 
valessem até que um novo acordo fosse assinado”, lembra.

A empresa e Sindicato, inclusive, assinaram um documento com o compromisso 
de manutenção dos direitos. Diferente dos demais setores metalúrgicos, a Campanha 
Salarial com as montadoras é realizada diretamente com a fábrica.

Para receber o link e respon-
der à pesquisa eletrônica do SMe-
tal, desenvolvida pela empresa 
Acerte Pesquisa e Comunicação, 
basta fazer inscrição informando 
CPF, email e telefone no endere-
ço www.smetal.org.br/inscricao/ 
pesquisa2019

A partir desta quarta-feira, dia 4, 
o questionário passou a ser enviado 
para os trabalhadores e trabalhado-
ras, associados ou não, que estão 
cadastrados no banco de dados do 
sindicato. São aproximadamente 
sete mil metalúrgicos (as) nessa pri-
meira etapa de envio, que se dá por 
e-mail e também por SMS.

Com os resultados da pesquisa 
o sindicato poderá conhecer melhor 
a realidade dos (as) trabalhadores 
(as), do administrativo ao chão da 
fábrica, associados ou não.

“Essa ferramenta é muito im-
portante para dar base para a cons-
trução de novas formas de atuação 
do Sindicato”, explica o presidente 

do SMetal, Leandro Soares.
A categoria metalúrgica já pas-

sou por transformações conside-
ráveis, desde a conquista por uma 
jornada menos penosa, até a incor-
poração de processos a partir das 
novas tecnologias. Mas em cada 
fábrica há uma realidade diferente. 
E não são somente as mudanças das 
técnicas de produção que afetam a 
vida do trabalhador, mas as recentes 
reformas, como a Trabalhista, que 
liberou a terceirização, e o contrato 
intermitente, entre outros.

Entre os avanços e retrocessos 
nos direitos e nas configurações das 
relações de trabalho, há uma inces-
sante luta por dignidade e respeito.

A pesquisa é voltada tanto para 
associados quanto para não asso-
ciados. “É uma forma de facilitar o 
recebimento de críticas, sugestões e 
de informações que possam auxiliar 
a luta por direitos e na construção 
de um Sindicato de acordo com essa 
nova realidade”, pontua Leandro.

Pesquisa SMetal analisará 
mudanças na categoria

participe
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Negociação do SMetal com 
Toyota assegura cláusulas sociais 
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O Sindicato dos Metalúrgicos 
de Sorocaba e Região (SMetal), por 
meio de seu departamento jurídico, 
protocolou na Justiça do Trabalho, 
na semana passada, acordo de pe-
riculosidade para metalúrgicos que 
exercem a função de eletricistas em 
uma multinacional de Sorocaba.

O acordo foi fruto de extensa 
negociação do Sindicato com a em-
presa, especialmente referente aos 
valores retroativos. 

O adicional passou a ser pago 
aos trabalhadores em maio do ano 
passado e, após reivindicação do 
SMetal, esses eletricistas também 
receberão o valor retroativo a cin-

co anos, de abril de 2013 a abril de 
2018. 

Os termos do acordo de peri-
culosidade, feito em substituição à 
ação processual, foram aprovados 
pelos trabalhadores em assembleia 
realizada no SMetal, em agosto 
deste ano. Na oportunidade, os ad-
vogados do SMetal puderam expli-
car sobre o processo de negociação 
e tirar dúvidas. 

Esses trabalhadores são expos-
tos diariamente a riscos durante a 
rotina de trabalho devido à rede elé-
trica, em manutenções realizadas 
em cabine primária, podendo vir a 
sofrer acidente e causar sequelas, 

invalidez ou até falecimento.
Para o presidente do SMetal, 

Leandro Soares, trata-se de uma 
grande vitória para os eletricistas 
porque, apesar do adicional de pe-
riculosidade ser prevista em lei, a 
empresa não estava cumprindo. 

“O SMetal, junto com o jurídi-
co, precisou batalhar por quase dois 
anos para essa conquista. Por isso 
sempre ressaltamos a necessidade 
de fortalecer o sindicato, para que 
possamos, juntos, defender nossos 
direitos”, enfatizou Leandro.

Em virtude de cláusula de confi-
dencialidade o SMetal não divulga-
rá o nome da empresa.

O Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba 
e Região (SMetal) tem intensificado as assem-
bleias em portas de fábricas para abordar o an-
damento da Campanha Salarial 2019 com os tra-
balhadores.

Entre as assembleias mais recentes estão: 
na Clarios, Metalur (em Araçariguama), NCSG 
(Gestamp), GK108 (SYL), Iperfor (em Iperó), 
Heller, Index e Hurt Infer.

“A luta pela valorização salarial e pelas cláu-
sulas sociais impacta positivamente na econo-
mia como um todo. As negociações com o setor 

patronal não estão sendo fáceis, por isso, esta-
mos alertando os trabalhadores para se unirem e 
apoiarem o movimento sindical porque sem ele, 
não há direitos”, explica o secretário geral do 
SMetal, Silvio Ferreira.

A pauta de reivindicações foi entregue aos pa-
trões no dia 4 de julho. Os eixos são: reposição 
integral da inflação mais aumento real; manu-
tenção 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.

retroativo a 5 anos

SMetal conquista acordo de
periculosidade para eletricistas

SMetal continua mobilização nas
fábricas pela Campanha Salarial 

ASSEMBLEIAS CLARIOS

HELLER e INDEXMETALUR

NCSG GESTAMP

IPERFOR

Após extensa negociação do SMetal, trabalhadores conquistam acordo 
para pagamento retroativo a cinco anos, livre de Imposto de Renda
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Outra conquista
Em 2014, graças às ação 

do SMetal, os trabalhadores 
da antiga Johnson Controls 
(hoje, Clarios), na função 
de empilhadeiristas e 

também os profissionais que 
abasteciam as empilhadeiras, 

conquistaram o direito ao 
pagamento de adicional 
de periculosidade. Toda a 

negociação foi acompanhada 
pelos dirigentes do SMetal, 

membros do Comitê  
Sindical da Johnson.



Trabalhadores das empresas Metalac (foto), 
Vossloh Cogifer, Madal, todas de Sorocaba, e Ji-
menez, em Piedade, aprovaram, na última sema-
na, propostas de Programa de Participação nos 
Resultados negociadas pelo Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Sorocaba e Região (SMetal).

Na fábrica de parafusos Metalac, de acordo 
com o secretário de organização do SMetal e 
CSE da empresa, Izidio de Brito, a primeira par-
cela teve 14% de crescimento em relação ao ano 
passado e o valor será depositado ainda em se-

tembro; a segunda, em janeiro de 2020. 
No total, o PPR pode chegar a até 24% de 

aumento comparado a valor pago em 2018. As 
assembleias para aprovação da proposta aconte-
ceram dias 27 e 28 de agosto.

Na Vossloh Cogifer e na Jimenez, as propos-
tas de PPR conquistadas pelos metalúrgicos é por 
dois anos. Na Vossloh, a primeira parcela deste 
ano será paga no início de setembro e a segunda, 
em fevereiro de 2020. Para o ano que vem, o PPR 
terá 5% de aumento em relação a este ano.

Já na Jimenez, o pagamento é feito em parcela 
única e, no ano que vem, os metalúrgicos rece-
berão o benefício com 10% de crescimento em 
relação a este ano.

Na Madal, que faz montagem e instalação de 
guindastes em caminhões, o PPR foi retomado 
este ano, com antecipação garantida para setem-
bro e a segunda parcela para março de 2020.

Os valores de PPR não são divulgados para 
não prejudicar negociações em andamento com 
outras empresas do setor.
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assembleias
Metalúrgicos de mais quatro
empresas conquistam PPR 2019

Aldeia Guarani 
passa por dificuldades

Inscrições encerram-se 
no dia 9 de setembro

TAPIRAÍTAÇA PAPAGAIO DE FUTSAL
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A poucos minutos do centro de Tapi-
raí, moram 36 famílias indígenas Gua-
rani-MBya, que tiveram de sair do Pico 
do Jaraguá, terra indígena Tekoa Pyau, 
em São Paulo, devido à construção do 
Rodoanel.

Instaladas há menos de dois anos em 
terras de eucaliptos, essas famílias con-
tam com doações e solidariedade para 
se manterem, até que possam produzir 
alimentos no solo, que ainda é pobre de 
nutrientes.

Quer ajudar? Kits de escova e pasta 
dental, fraldas M, G, XG, ração para ca-
chorros são alguns itens necessários para 
quem puder contribuir. As doações po-
dem ser levadas até o Banco de Alimen-
tos, que fica na Ceagesp, ou no Sindicato 
dos Metalúrgicos, na rua Julio Hanser, 
140, para serem encaminhados à aldeia. 
Leia mais no Portal SMetal.

Na próxima segunda-feira, dia 9, encerram as inscrições 
da 14ª edição da Taça Papagaio de Futsal do SMetal Soro-
caba. O torneio é exclusivo para associados e dependentes 
da entidade e os interessados devem se inscrever na sede do 
Sindicato ou no Clube de Campo, que fica no Éden. 

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. Será cobrada do time a taxa de R$ 100 
de inscrição. Haverá também a cobrança de mais R$ 150 de 
taxa caução e, se o time comparecer aos jogos e não perder 
por WO, o valor será devolvido no final do torneio.

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

Novos cursos com 
inscrições abertas
Estão abertas as inscrições para novos 
cursos de qualificação, que ocorrem 
na sede do SMetal em parceria com 
a escola Rise.  Dois deles – Auxiliar 
Administrativo e Informática Essencial 
– são gratuitos, abertos à comunidade 
e metalúrgicos sindicalizados e seus 
dependentes têm prioridade no sorteio.  
As inscrições devem ser feitas até dia 26 
de setembro. Já os demais cursos são 
pagos, associados e dependentes têm 
descontos. Informações e valores:  
(15) 98805-7209 (WhatsApp) ou 
(15) 3334-5436.

notas

Combate ao 
trabalho precário
O Sindicato dos Trabalhadores do 
Vestuário de Sorocaba e região lançou, na 
última sexta-feira, 30, o projeto “Estar na 
Moda é Combater o Trabalho Precário e 
Infantil na Indústria da Moda”, em sessão 
solene na Câmara Municipal de Sorocaba. 
Com apoio do Instituto C&A, o projeto 
tem como objetivo desenvolver ações para 
o enfrentamento do trabalho precário, em 
especial às costureiras em seus domicílios, 
que sofrem com jornadas exaustivas e, 
que por diversas vezes, utilizam seus filhos 
menores para cumprirem as exigências 
das empresas que as subcontratam. Leia 
mais no Portal SMetal.


