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As negociações da Campanha Salarial entraram essa semana em um momento decisivo. 
Os patrões insistem em diminuir direitos e em oferecer um reajuste salarial apenas de 

reposição da inflação, de 3,28%. Chegou a hora dos metalúrgicos se unirem e mostrarem 
a capacidade de lutas da categoria.

Filiado a CUT, CNM e FEM

CEP 18030-320

Informativo do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região

Nº 948 3ª edição de Setembro de 2019   Rua Júlio Hanser, 140  Lageado - Sorocaba/SP

O Setembro Amarelo é uma campanha de 
conscientização sobre a prevenção do suicídio

Investimentos na Toyota
Em viagem ao Japão, diretoria do SMetal defende 
a implantação da plataforma global na planta 
da montadora em Sorocaba para potencializar a 
produção local e, consequentemente, gerar empregos 
na Toyota e em toda a cadeia produtiva.



Querem fazer acreditar 
que o trabalhador é parte 
da empresa, não com a 
exploração de sua força 

de trabalho, mas atuando 
por uma missão
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O chefe que mora em você
Entre as mudanças mais recentes ocorridas no 

mundo do trabalho, está a mistura entre a gestão do 
trabalho taylorista, fordista e toyotista. A psicóloga 
especializada em saúde do trabalho e perita judi-
cial Renata Paparelli destaca em seus estudos que, 
a partir da década de 90, começou a se delinear 
novas formas de se dividir o poder no trabalho.

“Nessas novas formas de organização do tra-
balho, eu não quero obediência, eu quero adesão, 
para vestir a camisa da empresa. E eu não con-
quisto essa adesão com os mesmos instrumentos 
que eu conquistava obediência. Para conquistar 
obediência eu ameaço, para conquistar a adesão eu 
seduzo”, afirma em suas palestras.

Os nomes mudaram e não é à toa. Trabalhador/
funcionário virou colaborador e/ou clientes inter-
nos. Não é mais necessário tantos controladores 
nas fábricas, porque os próprios trabalhadores se 
avaliam entre si, aumentando exponencialmente a 
competição.

Essa mudança na organização do trabalho é 
muito profunda, não se trata apenas de uma no-
menclatura. Querem ‘mistificar’ o trabalho. O tra-
balhador ou a trabalhadora tem que ser polivalente 
na empresa moderna. Querem fazer acreditar que 
o (a) trabalhador (a) é parte da empresa e que não 
está sendo explorado para render lucros e sim, 
atuando por uma missão.

Mas quando ouvir a palavra colaborador nova-
mente lembre-se de que se trata de pura sedução, 
uma ferramenta para tentar te tirar do coletivo, 
para tentar te fazer se sentir melhor e maior que o 
outro colega ao lado. E assim, enfraquecer a luta 
por direitos.

Nesse espaço de “colaborador”, o assédio mo-
ral encontra terreno fértil. Te enchem de respon-
sabilidades, cobram um ritmo acelerado, colocam 
pressão e, muitas vezes, humilham. De que forma 
você responde? Como um colaborador ou como um 
trabalhador explorado e com direitos ameaçados?

A reposição da inflação não está garantida. Não 
cai do céu, nem é dada pelo patrão. É com muita 
mobilização que se conquista! Sabe qual é a pau-
ta patronal? Acabar com cláusulas da Convenção 
Coletiva, é negar aumento real. O discurso não é 
para gerar postos de trabalho e sim, para aproveitar 
a apatia dos trabalhadores para explorar e lucrar 
mais.

Qual a pauta do movimento sindical? Exige 
que as empresas cumpram a Convenção Coletiva e 
que concedam aumento real, porque o gás de cozi-
nha, o combustível, o alimento, foram reajustados. 
E o seu salário vai ficar aquém?

 Unidade e ação sindical já garantiram muitas 
vitórias e somente juntos, no coletivo, seremos ca-
pazes de conquistar ainda mais!

editorial

‘Caro colaborador’, diz a empresa, enquanto  
isso você adoece por ultrapassar seus limites de 
ser humano. Não sois máquina, nem tem o ritmo 
de um atleta de alto desempenho. 

A perita Renata Paparelli ressalta que quando 
se é obrigado a ultrapassar esse limite subjetivo, 
de modo sistemático e continuado, ocorre o pro-
cesso de adoecimento, com essas novas formas de 
avaliação e controle. “É como se o chefe morasse 
dentro do trabalhador”.

Lembramos desse estudo aqui porque esta-
mos em pleno acirramento de Campanha Salarial, 
numa dura negociação com as bancadas patro-
nais – que contam com a passividade da classe 
trabalhadora, com a neutralidade, com a isenção, 
e com o medo que é imposto a cada um. Medo de 
perder o emprego, etc.
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Confira análise do Dieese sobre essa e outras 
modalidades de saque do FGTS

conquista

PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS: Os trabalhadores da PGG, em Sorocaba, apro-
varam nesta terça-feira, 17, proposta de Programa de Participação nos Resultados (PPR), 
em assembleia realiza por dirigentes do SMetal. A primeira parcela será paga em outu-
bro deste ano e a segunda, em janeiro de 2020. O valor total teve um crescimento de 
3,57% em comparação ao PPR de 2018. A metalúrgica fabrica fios, cabos e condutores 
elétricos e tem cerca 150 trabalhadores.

Os saques do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS), de 
até R$ 500, começaram a ser feitos 
neste mês de setembro e vão até 
março de 2020. Caso o cotista tenha 
mais de uma conta, poderá sacar até 
R$ 500 de cada conta. 

O saque de R$ 500 da conta do 
FGTS é automático para o traba-
lhador que tem conta poupança na 
Caixa. Caso o trabalhador deseje 
manter o recurso na conta vincula-
da como forma de poupança, é pre-
ciso fazer solicitação expressa.

De acordo com análise do Diee-
se, essa medida tem potencial para 
favorecer o trabalhador de baixa 
renda que está com dificuldades fi-
nanceiras e tem recursos retidos em 

conta do FGTS. Já para o trabalha-
dor que não tiver urgência do valor 
ou não tiver outro tipo de poupança, 
o mais indicado é manter o recurso 
no FGTS. Isso porque o rendimento 
em conta poupança é menor que o 
rendimento na conta do FGTS.

Outra modalidade
Quem optar pelo saque-aniver-

sário, ficará impedido de resgatar o 
FGTS na rescisão. Ficam mantidas 
as prerrogativas de saque para casa 
própria, motivos de doença e desas-
tre natural. Aderindo ou não à nova 
modalidade de saque, o trabalhador 
tem direito à multa prevista pela 
rescisão do contrato de trabalho por 
iniciativa do empregador ou mútua.

Saque de até R$ 500
teve início este mês

FGTS
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Esta é uma semana decisiva para as negociações da Campanha Salarial 
2019 dos metalúrgicos. As bancadas patronais estão pressionando para que 
seja diminuído o piso salarial, enquanto os sindicatos atuam pela preserva-
ção de direitos e por aumento real.

A participação da categoria é importante porque definirá os próximos 
rumos da Campanha. O presidente da Federação Estadual dos Metalúrgicos 
da CUT (FEM), Luiz Carlos Dias (Luizão), garante: “não vamos rebaixar 
o piso”.

Para esta semana, que é decisiva, o SMetal continuará nas portas das 
fábricas para fazer assembleias e mobilizar os trabalhadores. “É preciso 
pressão da classe trabalhadora para que haja avanços”, explica o secretário 
de organização do SMetal, Izídio de Brito. 

Ele reforça que a luta do movimento sindical é por aumento real e pela 
preservação das cláusulas sociais da Convenção Coletiva, que inclui a valo-
rização do piso salarial. “Os trabalhadores têm que ter seus direitos respeita-
dos. Se for preciso, haverá paralisações!”, pontua.

Fique atento ao andamento das negociações. Acompanhe as notícias pelo 
portal www.smetal.org.br/campanhasalarial2019

Por reivindicação do SMetal, o presidente, 
Leandro Soares e o secretário-geral da entida-
de, Silvio Ferreira, participam de uma progra-
mação da Toyota no Japão, na qual poderá ser 
anunciado investimentos para o Brasil.

O governador do Estado de São Paulo, 
João Dória, que também está presente ao 
evento, anunciou, por meio de vídeo nas re-
des sociais, de que trará investimentos para a 
planta de Indaiatuba.

No caso dos dirigentes do SMetal: “viemos 
reforçar nosso compromisso com a planta de 
Sorocaba, para que possamos conquistar mais 
investimentos e projetos para a nossa cidade, 
que irá impactar positivamente toda a cadeia 
produtiva da região”, afirma Leandro Soares.

A plataforma global (TNGA) é uma rei-
vindicação do sindicato, pois com ela pode 
ser fabricado novos modelos de automóveis 
na fábrica de Sorocaba, multiplicando os 
postos de trabalho nas sistemistas e outras 
fábricas.

Reivindicação
No mês de Julho o CEO da Toyota da 

América Latina e Caribe, Masahiro Inoue, 

visitou o SMetal, junto com Rafael Chang, 
presidente da Toyota do Brasil para se reuni-
rem com a diretoria do sindicato. Na oportu-
nidade, Leandro entregou em mãos um ofício 
defendendo a implantação da plataforma glo-
bal em Sorocaba.

“Essa plataforma pode potencializar e 
flexibilizar a produção da planta local, ga-
rantindo uma gama maior de veículos na sua 
linha e tecnologia de ponta. Acreditamos 
que esse formato garantirá mais estabilidade 
na produção e, assim, a manutenção e cria-
ção de novos postos de trabalho”, destacou 
Leandro.

 Impacto em toda 
     cadeia produtiva

Com os possíveis novos investimentos, 
que estão sendo reivindicados para a planta 
da Toyota, em Sorocaba, tanto a montadora 
quanto as sistemistas podem ter os processos 
mais modernos de produção de veículos no 
mundo, com atualização tecnológica, aumen-
tando sua competitividade e, consequente-
mente, replicando investimentos em toda a 
cadeia produtiva que atende a montadora.

mobilizar é preciso

Sindicatos da FEM/CUT cobram aumento real e 
contam com a mobilização dos trabalhadores para 
pressionar as bancadas patronais
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SMETAL NO JAPÃO

Plataforma global na Toyota 
pode gerar mais empregos

Assembleia - O tesoureiro da FEM/CUT e diretor do SMetal, Adilson Faustino, alerta sobre as ameaças

Campanha Salarial: 
Patrões querem diminuir o piso 

Pela segunda vez, dirigentes do SMetal 
reivindicam, no Japão, mais investimentos e 
projetos para o desenvolvimento industrial  

de Sorocaba e região.

O QUE ISSO AFETA SE VOCÊ JÁ ESTÁ EMPREGADO? 
Se o piso salarial for rebaixado, o trabalhador ficará ainda mais 

vulnerável, pois pode ser demitido para outro ser admitido com o 
piso menor, aumentando a rotatividade.
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Taça Papagaio 
de Futsal
Termina na próxima segunda-feira, 
23, às 18h, as inscrições das equipes que 
querem disputar o título de campeã na 
14ª Taça Papagaio de Futsal do SMetal. 
O sistema de disputa será de dupla 
eliminatória dentro da chave, que será 
definida no Congresso Técnico, marcado 
para a mesma data, dia 23, às 19h, na sede 
do SMetal. Cada equipe poderá inscrever 
de seis a 15 atletas e deve completar o 
time até o início do campeonato, previsto 
para 29 de setembro (domingo). O torneio 
é exclusivos para associados e dependentes 
do SMetal. Mais informações no Portal 
SMetal ou e-mail livofus@gmail.com

Negociações 
do PPR na Flex
O Sindicato dos Metalúrgicos e a Flex, 
junto com a Comissão de trabalhadores, 
estão em negociação do Programa de 
Participação nos Resultados (PPR) de 2019. 
Segundo o secretário de organização do 
SMetal, Izidio de Brito, após ajustadas 
as metas, o impasse atualmente tem 
sido em questão dos valores. Enquanto 
a empresa defende um valor próximo ao 
pago em 2018, o Sindicato e a Comissão 
de PPR apresentaram uma contraproposta 
levando em conta o piso médio salarial 
dos trabalhadores da fábrica e a inflação 
do período. As negociações continuam. 
Acompanhe as novidades no Portal SMetal 
(www.smetal.org.br).
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energia eólica

Falta de política industrial
prejudica fábrica de Sorocaba
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Trabalhadores da Espas 
conquistam vale-compras

Piscinas do Clube de Campo 
reabrem no dia 5 de outubro

AÇÃO SINDICAL LAZER

Dirigentes do Sindicato dos Metalúrgicos (SMe-
tal) estiveram na manhã da última sexta-feira, dia 13, 
na metalúrgica Espas, em Sorocaba, para conversar 
com os trabalhadores sobre a Campanha Salarial 
2019 e pautas específicas da fábrica - entre elas o pa-
gamento de vale-compras, que passa a ser efetivado 
em outubro deste ano.

Durante a assembleia, o diretor executivo do 
SMetal, Antonio Welber Filho (Bizu), lembrou que 
há aproximadamente 90 dias, o Sindicato protocolou 
uma pauta reivindicando a implantação do vale-com-
pras e a negociação de um Programa de Participação 
nos Resultado (PPR) na fábrica.

“Conseguimos avançar nas reivindicações dos 
trabalhadores e, além do pagamento do vale-alimen-
tação a partir de 31 de outubro, para o ano que vem 
temos o compromisso de sentar e rediscutir o valor 
pago inicialmente com a empresa”, conta. Sobre o 
PPR, o Sindicato e a Espas retomam as negociações 
em 2020. 

Outro tema tratado na assembleia foi o andamen-
to das negociações da Campanha Salarial 2019. Fa-
bricante de protótipos automotivos, a Espas faz parte 
do Grupo 3 e tem cerca de 40 trabalhadores.

Está confirmada para o dia 5 de outubro, sábado, a 
reabertura das piscinas do Clube de Campo dos Me-
talúrgicos, que fica no Éden. No domingo, 6, haverá 
uma programação especial com brinquedos para as 
crianças e música ao vivo.

O horário de funcionamento é das 9h às 18h, mas 
as piscinas abrem às 10h. É obrigatória a apresenta-
ção do exame médico, que pode ser feito no próprio 
Clube, a partir do dia 5, aos sábados, domingos e fe-
riados, das 10h às 15h. O valor é de R$ 10 (somente 
em dinheiro). 

O Clube é exclusivo e gratuito para associados e 
dependentes, basta apresentar a carteirinha do SMetal 
na entrada. Metalúrgicos sindicalizados podem levar 
até três familiares convidados - além de seus depen-
dentes diretos - mediante o pagamento de taxa. Os 
valores são: de 0 a 4 anos, gratuito; de 5 a 12 anos, 
paga R$ 10; a partir de 13 anos, paga R$ 20. Para o 
uso das piscinas, os convidados também devem fazer 
o exame médico.

A atração musical que animará o Clube no domin-
go, dia 6, será divulgada em breve. O Clube fica na 
avenida Victor Andrew, 4.100, no Éden, e funciona de 
quarta a domingo. Informações pelo (15) 3225-3377.

A falta de incentivo à produção de equipa-
mentos de energia eólica no Brasil tem preocupa-
do a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Sorocaba e Região (SMetal), especialmente em 
relação à metalúrgica Wobben.

O Sindicato vem cobrando uma posição da 
empresa sobre o futuro da fábrica em Sorocaba e 
realizou nesta terça-feira, dia 17, uma assembleia 
informativa com os trabalhadores (foto).

Os dirigentes sindicais comunicaram que, na 
semana passada, estiveram reunidos com repre-
sentantes da Wobben para buscar informações 
concretas sobre a situação da planta. “Segundo 
eles, há uma combinação de fatores negativos, 
como falta de produção de pás eólicas e de lei-
lões de energia, o que pode ocasionar novas de-
missões”, explicou o assessor sindical Francisco 
José Ferreira.

Ele contou ainda que o Sindicato vai continuar 
acompanhado de perto a situação da empresa e 
aguardam o retorno do presidente da Wobben 
Brasil da Alemanha para obter mais informações 
sobre futuro da unidade.

“Podem contar conosco para tudo que for pos-

sível. A empresa não abriu o espaço de negocia-
ção ao Sindicato na forma que gostaríamos, mas 
toda a nossa estrutura está aberta aos trabalhado-
res e trabalhadoras”, concluiu.

Histórico
Recentemente, por falta de leilões para a con-

tratação de novos projetos e a queda significativa 
na produção de pás e geradores, a Wobben de-
mitiu mais de 90 trabalhadores na planta de So-
rocaba. “Isso é reflexo da falta de uma política 
industrial e incentivos à cadeia produtiva de ener-

gia, visto que esse setor é o que mais depende de 
ações governamentais”, lembra o secretário-ge-
ral do SMetal, Silvio Ferreira.

Em outros momentos de crise no setor, uma 
comitiva do Sindicato junto com a empresa che-
gou a ir até Brasília conversar com o represen-
tantes do Governo Federal em busca de novos 
investimentos. “Hoje não temos nem mais essa 
possibilidade, pois não há perspectiva de qual-
quer projeto de matriz energética, nem esforços 
do atual governo para reverter essa situação”, la-
menta.
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