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PÁG. 3

Por mais projetos e investimentos para a planta da Toyota em 
Sorocaba, dirigentes do SMetal viajam ao Japão pela segunda vez, 
na próxima semana. O resultado da primeira ida, em 2017, foi a 
criação do terceiro turno para a produção do Yaris. 
Para o presidente do SMetal, Leandro Soares, essa é uma 
oportunidade para reivindicar a plataforma global e reafirmar o 
compromisso do Sindicato com a geração de postos de trabalho 
em toda a cadeia produtiva.
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O Setembro Amarelo é uma campanha de 
conscientização sobre a prevenção do suicídio

PÁG. 3

Nossa luta é por aumento real 
e manutenção dos direitos
Com a divulgação da inflação acumulada na data-base dos 
Metalúrgicos da CUT, que fechou em 3,28%, a FEM/CUT e o 
SMetal intensificam as negociações da Campanha Salarial 2019 
com as bancadas patronais e mobilizações em busca de aumento 
real e preservação dos direitos.

Assembleia da mobilização da Campanha Salarial na Jurid, em Sorocaba

SMETAL NO JAPÃO



Não importa o 
quanto temos que 
lutar, mas têm que 

acabar esses ataques 
ao trabalho decente, 

à saúde e à vida 
digna!
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Como está sua saúde mental?
O Banco Santander foi condenado a pagar 

indenização de R$ 274 milhões por dano moral 
coletivo porque submetia os bancários e as ban-
cárias a metas abusivas de produção, que aumen-
taram o índice de adoecimento mental ocupacio-
nal.  Em outra ação, o Santander foi condenado 
a pagar uma multa de R$ 1 milhão por prática de 
assédio moral.

Na categoria metalúrgica, o cenário também 
é assustador pela quantidade de denúncias que 
chegam ao sindicato sobre lideranças colocarem 
pressão abusiva por produção. Além de pautar as 
empresas por melhores condições e ritmo de tra-
balho, também há o caminho das ações jurídicas 
necessárias, conforme cada caso.

Além de lesionar fisicamente e prejudicar a 
saúde mental dos trabalhadores, algumas empre-
sas contam com as novas reformas aprovadas re-
centemente para utilizarem de mecanismos para 
lucrar sem se importar com a vida de seus traba-
lhadores. Após adoecer, o trabalhador ainda corre 
o risco de ser substituído, por outro, que entrará 
recebendo salário menor.

Os auxílios do INSS (Instituto Nacional de 
Seguro Social) ficam cada vez mais escassos para 

custo, dificultar as ações sindicais contra as vio-
lações aos preceitos constitucionais. 

Mas que Constituição, não é mesmo? Vemos 
diariamente o desrespeito do governo à sobera-
nia do país e à dignidade humana. Um presidente 
que está do lado de torturadores e da ditadura. É 
motivo de vergonha por grande parcela da popu-
lação tanto no país quanto no exterior, como um 
presidente menor e raso.

Não importa quanto temos que lutar, mas essa 
maré vai virar para acabar com esses ataques ao 
trabalho decente, à saúde e à vida digna.

Nossas bandeiras continuam sendo pela justi-
ça, por igualdade, contra a discriminação racial, 
homofóbica e contra a violência de gênero.

Vamos fazer a transformação possível, nos 
unir e mobilizar. É urgente lutarmos do mesmo 
lado e enxergarmos quem é o nosso verdadeiro 
inimigo. Não é o colega ao lado e sim quem retira 
direitos, quem apoia a tortura, quem dissemina o 
ódio, quem vai minando a sua dignidade!

Denuncie irregularidades, dialogue e lute por 
uma sociedade mais justa. Ficar parado ou cala-
do é atestar incapacidade para sonhar um futuro 
melhor.

editorial

quem necessita de afastamento por doença ocu-
pacional. Ao invés de ir em defesa da população, 
o governo Bolsonaro extinguiu o Ministério do 
Trabalho. Essa foi uma das primeiras medidas 
do presidente.

As fiscalizações nas empresas ficaram preju-
dicadas. Assim como sofrem por falta de inves-
timento, Brasil afora, o Ministério Público do 
Trabalho. Ainda para tirar qualquer poder de de-
fesa e de direitos dos trabalhadores, Bolsonaro 
ainda persegue os sindicatos. Tenta, a qualquer 
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mundial de futsal

Tricampeã, equipe Magnus desfila no centro - No feriado de 7 de setem-
bro, os jogadores da Magnus Futsal comemoraram o título de equipe tricampeã no 
Mundial, com desfile pela região central de Sorocaba no caminhão do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Sorocaba e Região (SMetal). O desfile terminou no Parque Campolim, 
por volta das 12h30. Os jogadores convocam os sorocabanos a torcerem pelo time na 
Liga Nacional, o próximo desafio.

Em assembleia realizada na úl-
tima sexta-feira, dia 6, no auditório 
do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Sorocaba e Região (SMetal), tra-
balhadores da Jaraguá aprovaram 
acordo para receberem os valores 
dos salários atrasados e de férias 
pendentes, além das multas pre-
vistas pela Convenção Coletiva de 
Trabalho.

O diretor executivo Antonio 
Welber Filho (Bizu) fez um breve 
histórico, aos 120 trabalhadores 
presentes na plenária, sobre a luta 
por direitos na empresa, que enfren-
ta uma recuperação judicial.

Por sua vez, a advogada do 
SMetal, Erika Mendes, explicou so-
bre a ação jurídica do SMetal para a 
regularização salarial e das multas 
da Convenção Coletiva. A ação tra-
mita na 4ª Vara de Trabalho, do Fó-
rum de Sorocaba, teve audiência e a 
empresa recorreu. “Porém, quando 
saiu a decisão judicial, nós já havía-
mos pedido bloqueios diversos de 
créditos da empresa junto à Receita 
Federal, para garantir essa regulari-
zação”, abordou a advogada. 

Os trabalhadores aprovaram por 
unanimidade e fizeram a adesão ao 
acordo.

Trabalhadores da Jaraguá aprovam 
acordo para pagamento de direitos

ação sindical
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Regularização salarial - Cerca de 120 trabalhadores da Jaraguá participaram da plenária no SMetal
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Mais projetos e investimentos na planta da Toyota em Sorocaba 
significa geração de postos de trabalho na montadora e também em 
toda a cadeia produtiva, com reflexos positivos nas sistemistas e em 
outras fábricas metalúrgicas da região.

Por isso, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos (SMetal), 
Leandro Soares, e o secretário-geral, Silvio Ferreira, estarão no Ja-
pão, na próxima semana, para reafirmarem o compromisso do Sin-
dicato com a planta de Sorocaba e buscar novos projetos e investi-
mentos.

Em assembleia realizada com os trabalhadores na última quinta-
-feira (foto), dia 5, Leandro relembrou o histórico de luta do Sindi-
cato pela criação de mais postos de trabalho na planta, desde a ida 
do SMetal até o Japão, em 2017, para reivindicar investimentos e 
que resultou na criação do terceiro turno, até a ampliação de direi-
tos, como o vale-compra. “A Toyota de Sorocaba é a única a ter esse 
benefício, que foi conquistado após muita mobilização”, destacou.

Mas com a queda nas exportações devido a crise na Argentina e 
também pela falta de uma política industrial do governo brasileiro, 
houve o término do terceiro turno com a não renovação dos contratos 
temporários.

Durante a assembleia, os trabalhadores aprovaram ainda a mudan-
ça no calendário de dias-pontes e foram informados sobre o andamen-
to da Campanha Salarial.

 Japão
SMetal vai em busca de novos 
investimentos e projetos para a Toyota

“No Japão, nos encontraremos com o Sindicato dos 
Trabalhadores da Toyota e alguns executivos da matriz para 
reforçar o compromisso do SMetal com a planta e continuar 
reivindicando a plataforma global para que venham novos 
investimentos para Sorocaba”, ressaltou Leandro Soares.
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Com a divulgação do INPC do 
mês de agosto (0,12%), na última 
sexta-feira, dia 6, a inflação acu-
mulada nos últimos 12 meses, pe-
ríodo da Campanha Salarial dos 
Metalúrgicos da FEM-CUT/SP, 
fechou em 3,28%. O índice, que é 
utilizado como parâmetro para as 
negociações de reajuste salarial da 
categoria, foi menor que o do ano 
passado, de 3,64%.

Apesar da conjuntura desfavo-
rável aos trabalhadores por conta 

dos ataques aos direitos trabalhis-
tas, o Sindicato dos Metalúrgicos e 
a FEM/CUT vão lutar por aumento 
real e pela garantia de que sejam 
cumpridas as cláusulas sociais da 
Convenção Coletiva de Trabalho 
ou Acordo Coletivo.

“Por isso, precisamos da mo-
bilização dos trabalhadores e do 
entendimento de que se não so-
marmos nessa luta não haverá con-
quista. Temos batido fortemente 
na importância da preservação dos 

direitos e garantia de aumento real 
porque não são os trabalhadores os 
culpados dessa crise”, destaca o se-
cretário de organização do SMetal, 
Izídio de Brito.

Nesta semana, acontecem di-
versas reuniões da Federação com 
as bancadas patronais e o SMetal 
continua na porta das fábricas me-
talúrgicas realizando assembleia de 
mobilização da Campanha Salarial. 
Acompanhe as novidades no Portal 
SMetal (www.smetal.org.br).

POR AUMENTO REAL

Inflação acumulada da Campanha 
Salarial 2019 fecha em 3,28%

O tema da Campanha Salarial 
2019 é “Mais emprego, mais 
direito e mais salário” e os 
cinco eixos 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
Fo

nte
: IN

PC
/IB

GE
 / D

ad
os

 co
mp

ila
do

s p
elo

 D
iee

se
 do

s M
eta

lúr
gic

os
 de

 S
or

oc
ab

a

ERRATA  Na Folha Metalúrgica edição nº 946 foi publicada matéria sobre o adicional de periculosidade dos eletricistas e ao lado, em um box, foi abordada outra 
conquista referente ao adicional, em ação do SMetal de 2014, na Johnson Controls (Clarios) . Ressalta-se que esta é referente aos trabalhadores em função de empilhadeiristas. 



Filme e workshop 
no SMetal

O curta-metragem “Estrela solitária, 
amor, negritude e futebol”, com 
produção e atuação de Marco Antonio 
Fera (do canal Pretinho Mais que Básico), 
será exibido no Sindicato dos Metalúrgicos 
(SMetal) nos dias 13 e 20 deste mês, às 
20h, com entrada gratuita. Para quem 
puder contribuir, é solicitado um quilo de 
alimento não perecível para o Banco de 
Alimentos de Sorocaba. Também ocorre o 
workshop sobre webativismo no dia 12, às 
19h30, com o ator e diretor Marco Fera. 
Confira mais informações no Portal SMetal.

Excursão para  
o museu Catavento

Ainda há vagas para o passeio de um 
dia pelo museu interativo Catavento 
Cultural e o Mercado Municipal, 
em São Paulo, que acontece no dia 21 de 
setembro (sábado), com organização da Livre 
Maré Turismo. A excursão sairá às 7h da sede 
do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba, 
próxima à Rodoviária e ao terminal São 
Paulo, e tem retorno previsto para às 19h30. 
Associados e dependentes têm desconto e 
crianças até três anos não pagam. Valores 
e mais informações pelo WhatsApp (15) 
99816-8496, com Renata Rocha.

Sócios podem aderir à 
FarmaSin gratuitamente

Já conhece a FarmaSin? Com a nova 
parceria do Sindicato dos Metalúrgicos, 
associados podem usufruir dos 
descontos da farmácia de forma gratuita, 
sem mensalidade nem adesão. O único 
valor cobrado será de R$ 2 por carteirinha, 
que deve ser pago na hora de retirá-las. 
Além de seus dependentes diretos, os 
associados podem inserir o pai, mãe, sogro 
e sogra. Para aderir ao convênio, é só 
comparecer à sede do SMetal e solicitar 
a sua inclusão e de seus familiares. A 
FarmaSin fica na rua Leopoldo Machado, 
38, em frente ao terminal São Paulo. Ligue 
e compare os preços: (15) 3211-2087.
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para associados
Rede de convênios do SMetal 
conta com mais nove serviços

Inscrições para a Taça Papagaio de Futsal 
são prorrogadas até o dia 23 de setembro
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Foram prorrogadas até o dia 
23 de setembro as inscrições 
para a 14ª Taça Papagaio de 
Futsal do SMetal. O Congresso 
Técnico também mudou, será 
realizado na mesma data, às 19h, 
na sede do Sindicato.

O torneio é exclusivo para 
associados e dependentes da en-
tidade. As inscrições devem ser 
feitas na sede do SMetal, próxi-
ma à Rodoviária, ou no Clube de 
Campo, no Éden.

É obrigatório que todos os 
integrantes da equipe sejam as-
sociados ou dependentes de uma 
mesma empresa, mas não há li-

mite de times por fábrica. Em 
caso de metalúrgicas com menos 
de 20 trabalhadores, poderá ser 
formado um time com até quatro 
empresas diferentes que também 
possuam até 20 funcionários.

A equipe campeã leva troféu, 
medalhas + R$ 2 mil; o segundo 
lugar, R$ 1 mil; e o terceiro, R$ 
500. O artilheiro e o goleiro me-
nos vazados receberão medalha, 
mais R$ 250, cada. 

O Torneio é uma realização 
do SMetal, com organização da 
Livofus. Informações pelo (15) 
3225-3377 ou livofus@gmail.
com

notas

Atendimentos psicológicos e te-
rapêuticos, além de serviços odon-
tológico, de beleza e de seguros fo-
ram os novos convênios firmados 
pelo Sindicato dos Metalúrgicos 
para beneficiar os seus associados 
e dependentes. Já são mais de 130 
estabelecimentos cadastrados, que 
oferecem descontos e vantagens 
aos metalúrgicos sindicalizados e 
seus familiares.

Para conhecer, é só acessar a 
sessão de ‘Convênios’ no Portal 
SMetal (www.smetal.org.br/con-
venios), buscar pelos serviços de 
seu interesse e apresentar a cartei-
rinha do Sindicato, junto com um 
documento com foto, quando for 
utilizá-los.

 Novos  

• Andréia Santos Martins 
Atendimento terapêutico, Centro. 
(15) 99756-0738. 15% de desconto 
nos atendimentos Terapêuticos 
(psicanálise e terapia floral para 
adolescentes e adultos jovens). 
Primeiro atendimento é gratuito.

• AESP Odonto 
Rede credenciada em todo território 
nacional. (15) 99762-1685 ou (15) 
98122-7170. A mensalidade do 
convênio odontológico AESP tem 55% 
de desconto (de 45,00 por R$ 19,90 
mensal/por pessoa).

• Bruna Neri Psicanalista 
Jd. Santa Rosália. (11) 98840-8587.
Desconto de 15% nos atendimentos 
terapêuticos e psicanálise para 
crianças (a partir de 6 anos), adultos 
e idosos. Primeiro atendimento é 
gratuito.

• Confia Corretora de Seguros 
Jd. Santa Rosália. (15) 3212-7790 
e 99201-7810. 20% de desconto 
no Seguro Residencial; 10% no 
Convênio Odontológico (Bradesco / 
Amil) e 1% na taxa de Administração 
de Consórcio (de veículos e serviços).

• Diniz Barbearia & Salão 
Piazza di Roma. (15) 99670-3422. 
Desconto de 30% no corte de cabelo, 
barba e escova. Atendimento de 
terça a sábado.

• Dr. Marcos Caserta Farias 
Campolim. (15) 99624-9752. 
Desconto de 50% nas consultas 
de especialidades como: cirurgia 
geral do aparelho digestivo, 
gastroenterologia, hepatologia, 
proctologia cirurgião bariátrica, 
endoscopia e colonoscopia.

• Espaço Imago Psicoterapia 
Vila Santa Rita. (15) 99769-9197 
e (15) 99138-7141. A sessão tem 
de 30% a 40% de desconto no 
atendimento psicológico infantil, 
adultos e idosos – a primeira é 
gratuita. Psicólogos: Gabriel Mendes 
Pássaro e Thaísa dos Santos Madeira.

• ProFamily - Ofebas 
Jd. Santa Rosália. (15) 3331-7010. 
50% de desconto na adesão ao 
Profamily (além de assistência 
funerária, oferece descontos e 
vantagens em serviços nas áreas de 
saúde, educação, cultura, esporte, 
lazer e comércio em geral).

• Valéria Valente Chartone – 
Psicóloga 
Vila Leão. (15) 99116-4962.
Desconto de 50% nas sessões, com 
especialização em dependência 
química, psicanálise, coaching e 
psicologia positiva (em curso).

   Renovação

• Instituto Americano de Ensino 
Vila Carol. (15) 3327-1905 e (15) 
99201-5511. Garante desconto de 
10% nos cursos profissionalizantes 
como inglês, informática e 
administração e de 15% na 
graduação e pós-graduação pela 
Faculdade FAEL.

• CCBEU - Centro Cultural Brasil 
Estados Unidos  
Com quatro unidades em Sorocaba 
(Centro, Campolim, Jardim Paulistano 
e Shopping Cidade). (15) 3388-1515 
e (15) 99635-9911. Desconto de 
40% nos cursos de inglês, espanhol, 
alemão, informática administrativa, 
inspetor de qualidade, entre outros.


