
CAMPANHA SALARIAL

Mobilização

Após a conquista do investimento de R$ 1 bilhão para a planta 
da Toyota em Sorocaba, anunciado na semana passada, que 
vai gerar 300 empregos diretos e 1 mil indiretos na cidade 
e na região, os diretores do SMetal solicitaram apoio dos 
vereadores, na Câmara Municipal, para a criação de políticas 
que contribuam com desenvolvimento industrial, emprego e 
manutenção de direitos em outros setores.

Nas fábricas: O SMetal, junto com a FEM/CUT, mantêm pressão 
pela manutenção dos direitos por meio da renovação da Convenção 

Coletiva e por aumento real
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Taça Papagaio do 
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PÁG. 4PÁG. 4 PÁG. 4

Filiado a CUT, CNM e FEM

CEP 18030-320

Informativo do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região

Nº 949 4ª 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

PÁG. 3
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Luta em defesa do emprego e por 
uma política industrial continua

PARTICIPE ONLINE
Pesquisa SMetal 
analisará mudanças 
na categoria
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Nossa categoria 
é muito maior e 

nossa pressão pode 
contribuir para os 

avanços em direitos
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Fortaleça a luta por direitos
Entre as ações mais necessárias para o país 

retomar o desenvolvimento industrial está a 
mobilização da classe trabalhadora, mostrando 
indignação contra o desalento do desemprego, 
contra a falta de políticas públicas que contri-
buam com o avanço social.

Vivemos um dos piores índices econômicos 
e sociais no Brasil e justamente por isso, preci-
samos deixar “o pessimismo para dias melho-
res”, como diz o escritor Frei Betto.

Agora, é momento de luta, de reivindicar. 
Não é porque você tem um emprego que vai 
deixar de ter voz ativa. Mesmo porque nesse 
cenário o emprego de ninguém está garantido. 

As negociações da Campanha Salarial des-
te ano estão ainda mais difíceis por conta das 
ameaças do setor patronal, que não se contenta 
em ter conseguido precarizar o trabalho, ge-
rando contratos intermitentes, terceirizando, 
etc. Agora, ainda querem rebaixar o piso, por-
que acham que o salário normativo dos meta-
lúrgicos da CUT de São Paulo é muito alto.

Não se trata de ser alto. Trata-se de um 

da Convenção Coletiva (CCT).
Como o secretário de organização do sindi-

cato, Izídio de Brito, vem alertando, estamos 
próximos dos 90 dias desde a entrega da pau-
ta e continuamos firmes compondo mesas de 
negociações, cobrando aumento real e a CCT 
para a categoria não ficar desprovida de bene-
fícios e direitos.

O que vemos é um desrespeito por parte das 
bancadas patronais, como o Sindipeças que 
quer repor a inflação somente. Nosso Sindica-
to é a entidade que representa os interesses dos 
trabalhadores, os sindicatos deles (porque eles 
também têm sindicatos) representam os patrões.

Nossa categoria é muito maior e nossa pres-
são pode contribuir para avanços. Converse na 
fábrica sobre a atuação do sindicato, procure um 
membro de Comitê Sindical de Emrpesa (CSE), 
ou diretamente a sede do sindicato. Informe-se 
e mobilize-se sobre o que está em jogo.

Conheça as pautas que defendemos e jun-
te-se ao Sindicato para fortalecer a luta por 
emprego, direito e dignidade!

editorial

histórico de luta pela garantia dos direitos. 
Nossa Central combate o retrocesso, somos 
contra aceitar o trabalho análogo ao da escra-
vidão. A classe trabalhadora merece respeito 
e dignidade.

Por isso, os entraves estão ainda fortes em 
pleno fim de setembro. A pauta de reivindi-
cação da Campanha foi entregue em julho, 
os sindicatos, como SMetal, junto com a 
FEM/CUT, estão atuando pela manutenção 
das cláusulas sociais por meio da renovação 
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VIII Fórum Brics Sindical

Brics Sindical - Entre os dias 18 e 20 de setembro, representantes dos trabalhadores do 
Brasil, Rússia, Índia e China e África do Sul discutiram o “Futuro do Trabalho com Direitos 
e Emprego, Meio Ambiente, Multilateralismo e o BRICS no contexto global”, 
paralelamente ao Encontro dos Ministros de Trabalho do BRICS, em Brasília.

O secretário de administração e finanças do SMetal, Tiago Almeida, e o economista da subseção 
Dieese dos Metalúrgicos de Sorocaba, Fernando Lima, representaram a entidade no encontro.

Como resultado das discussões foi aprovado uma Declaração Sindical, entregue aos Ministros do 
Trabalho. Nela, constata-se que a criação do BRICS simbolizou um avanço rumo a um mundo mais 
equitativo e multipolar, indispensável na promoção de sociedades mais justas e democráticas.

Entre as atuações dos dirigentes 
do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Sorocaba e Região (SMetal) está a 
cobrança da regularização dos de-
pósitos do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS) por par-
te da empresas.

O trabalhador e a trabalhadora 
precisam checar se a empresa está 
depositando corretamente, pois de 
acordo com a advogada do SMe-
tal, Erika Mendes, muitos acabam 
constatando irregularidade no de-
pósito somente quando é demitido 
ou quando pede demissão. 

O agravante é que o (a) trabalha-
dor (a) só pode pleitear o depósito 
do FGTS dos últimos cinco anos. 
Se o trabalhador ficou 30 anos na 
empresa e descobriu, quando foi 
demitido, que a empresa não paga-
va corretamente, só poderá reque-
rer os valores dos últimos 5 anos, 
conforme decisão do STF.

Como consultar?
A Caixa Econômica Federal en-

via extrato via correio todo mês. 
Se o trabalhador não estiver rece-
bendo pode entrar em contato com 
a Caixa e fazer o requerimento 
apresentando o seu número do PIS 
e/ou Carteira de Trabalho (CTPS).

Atuação do SMetal cobra 
regularização do FGTS

consulte seu extrato
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É possível também checar o 
extrato do Fundo pelo site da Cai-
xa (www.caixa.gov.br) ou por um 
aplicativo de celular que ajuda o 
trabalhador a acompanhar sua con-
ta FGTS com muito mais pratici-
dade.

Pelo smartphone, dá para con-
sultar os depósitos em sua conta 
FGTS, atualizar o seu endereço e 
localizar os pontos de atendimento 
mais próximos a qualquer hora e 
em qualquer lugar. O App “FGTS 
Trabalhador” está disponível para 
sistemas Android e iOS.
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A Toyota anunciou no Japão, no 
dia 19, o investimento de R$ 1 bi-
lhão para a planta de Sorocaba, gra-
ças à reivindicação do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Sorocaba e Região 
pela plataforma global.

A defesa pela implantação da 
plataforma na montadora, em So-
rocaba, foi feita por meio de um 
documento entregue pelos dirigen-
tes sindicais, em julho, ao CEO da 
Toyota América Latina e Caribe, 
Masahiro Inoue, e ao presidente da 
companhia no Brasil, Rafael Chang, 
em visita ao SMetal.

O presidente do SMetal, Lean-
dro Soares, e o secretário-geral da 
entidade, Silvio Ferreira, estiveram 
no Japão para participar do anúncio. 

Durante a sessão ordinária na Câ-
mara de Sorocaba, nesta terça-feira, 
dia 24, Leandro usou a Tribuna Po-
pular para destacar o compromisso 
assumido pelo sindicato na luta por 
geração de empregos, que inclui a 
busca desses investimentos para be-
neficiar demais setores da indústria 

em Sorocaba e região. 
Leandro reforçou o compromis-

so do Sindicato na luta por empre-
go e direitos, colocando a entidade 
à disposição dos vereadores para 
dialogar e debater qualquer política 
que venha trazer desenvolvimento e 
manter os atuais benefícios dos tra-
balhadores.

Diálogo 
Com o intuito de continuar a 

luta por geração de empregos e na 
busca por novos investimentos para 
diversos segmentos da indústria lo-
cal, o secretário de organização do 
SMetal, Izídio de Brito, junto com o 
Leandro Soares, estão com reunião 
agendada com representantes do 
Ciesp (Centro de Indústrias do Esta-
do de São Paulo) para esta semana.

“É preciso buscar parcerias para 
cobrarmos uma política industrial 
no país, para que o PIB volte a cres-
cer e que sejam gerados postos de 
trabalho em todos os segmentos”, 
pontua Izídio.

em defesa do emprego

Trabalhadores unidos em defesa 
dos direitos e aumento real

CAMPANHA SALARIAL

O presidente do SMetal, Leandro Soares, usou a 
Tribuna Popular na Câmara para abordar a busca 
de investimentos na Toyota e pedir apoio dos 
vereadores por uma política industrial
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As assembleias de mobilização da Campanha Salarial nas portas 
das fábricas continuam. Vamos, juntos, pressionar a direção 
das empresas locais que cobrem de seus representantes uma 
negociação séria e justa aos trabalhadores. Participe!

SAIBA MAIS

SMetal reforça necessidade
de política industrial

Durante as assembleias de Cam-
panha Salarial nas portas da fábri-
cas da categoria, o Sindicato dos 
Metalúrgicos de Sorocaba e Região 
(SMetal) tem reforçado a importân-
cia da união e mobilização dos tra-
balhadores em defesa da Conven-
ção Coletiva de Trabalho (CCT) e 
na luta pela reposição da inflação 
(3,28%), mais aumento real.

Mas a tensão nesses 90 dias de 
negociações continua. A bancada 
patronal do Sindipeças (que integra 
o G3) desrespeitou a mesa de nego-
ciação com a FEM/CUT e haverá 
mobilizações nas fábricas.

Segundo o tesoureiro da Fede-
ração Estadual dos Metalúrgicos 
(FEM/CUT) e dirigente do SMetal, 
Adilson Faustino (Carpinha), os 
trabalhadores estão preparados para 

a luta caso a bancada patronal e os 
empresários continuem as negocia-
ções nessa inércia. “Daqui para a 
frente, o nosso objetivo é acelerar 
o processo cada vez mais, para que 
os metalúrgicos não fiquem despro-
tegidos por muito tempo”, afirma.

Contra o desrespeito
E completa: “Se os patrões per-

sistirem com essa afronta à luta dos 
trabalhadores, vamos mostrar a força 
dessa categoria, que hoje conta com 
aproximadamente 190 mil metalúr-
gicos. Respeitem a nossa história”.

A negociação de Campanha Sa-
larial é feita de maneira coletiva 
pela Federação – que representa 14 
sindicatos metalúrgicos do Estado 
de São Paulo – com as bancadas 
patronais.
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mundo do trabalho

Banco de Alimentos 
busca novas parcerias

Alunos voltam ao 
Humberto Reale

SOLIDARIEDADE ESCOLINHA DO SÃO BENTO

O Banco de Alimentos de So-
rocaba promoveu um café da ma-
nhã para apresentar a estrutura e 
falar de projetos, no último dia 
18, na sede da entidade, que con-

tou com a presença de representantes de vários 
sindicatos da cidade e da região.

O secretário de organização do SMetal, Izídio 
de Brito (foto), que já presidiu o Banco de Ali-
mentos, falou da criação da ONG, que aconteceu 
em 2005, para diminuir o desperdício de alimen-
tos e combater a fome da cidade e na região. 

Meire Ellen Rodrigues, assistente social da 
ONG, contou que o Banco de Alimentos busca ir 
além de simplesmente fornecer alimentos. “Te-
mos o compromisso de transformar a vida das 
pessoas”.

Segundo ela, o Banco só continua a existir se 
houver parceria com outras entidades. “Hoje o 
SMetal é nosso principal parceiro, mas precisa-
mos de ampliação para atender cada vez mais e 
melhor”. A entidade também tem parceria com 
a Ceagesp, hipermercados, indústrias de alimen-
tos, comércios varejistas e produtores da região.

O Banco de Alimentos atende atualmente cer-
ca de 9 mil pessoas.

Na manhã deste sábado, 28, 
alunos da Escolinha de Futebol 
Oficial do São Bento terão aula 
no Centro de Treinamento do 
Azulão, o estádio Humberto Rea-

le, pela segunda vez. Com cerca de 60 crianças e 
adolescentes, de 7 a 14 anos, a Escolinha é uma 
realização do SMetal e funciona no Clube de 
Campo, no Éden.

Segundo o coordenador e ex-jogador do São 
Bento, Tiago Tremonti, a aula especial é graças 
à parceria com o clube, que vem disponibilizan-
do o local uma vez por mês. “A ideia é que, sem-
pre que possível, os alunos possam ter contato 
com um campo de futebol de verdade”, explica.

As aulas serão divididas por categorias: das 
9h às 10h, crianças de 7 a 9 anos; das 10h às 11h, 
de 10 a 12; e das 11h às 12h, de 13 e 14 anos. 

Como na primeira vez no campo do Hum-
berto Reale, no último dia 24 de agosto, cada 
aula terá cerca de uma hora de duração. Os pais 
e familiares podem acompanhar as aulas.

O estádio Humberto Reale, atualmente CT 
do São Bento, foi inaugurado em 1925 e já rece-
beu craques como Pelé, Pepe, Ademir da Guia, 
Rivellino e Sócrates.

A diretoria do Sindicato dos Me-
talúrgicos de Sorocaba e Região 
(SMetal) convida todos os trabalha-
dores e trabalhadoras da categoria, 
associado (a) ou não, para participar 
da pesquisa online e colaborar na 
construção de um novo sindicato.

A realidade do mundo do traba-
lho e da metalurgia mudou muito 
nos últimos anos e o objetivo desse 
questionário é de criar uma ferra-
menta para facilitar o recebimento 
de críticas, sugestões e de informa-
ções que possam auxiliar na luta 
por direitos e na construção de um 
Sindicato de acordo com essa nova 
fase.

O secretário de administração e 
finanças do SMetal, Tiago Almeida 
do Nascimento, explica que a pes-

quisa está disponível para qualquer 
trabalhador ou trabalhadora meta-
lúrgico (a), do chão da fábrica e do 
administrativo. Ela é confidencial e 
pode ser acessada diretamente pelo  
www.smetal.org.br/pesquisasmetal 

Em cada fábrica há uma realidade 
diferente e não são somente as mu-
danças das técnicas de produção que 
afetam a vida do trabalhador, mas 
as recentes reformas, como a Traba-
lhista, que liberou a terceirização e o 
contrato intermitente, entre outras.  
“Há também a discriminação, o as-
sédio moral e pressões que afetam 
o dia a dia do trabalhador. Por isso, 
queremos ouvir do metalúrgico o 
que realmente acontece no seu local 
de trabalho e como ajudar”, explica 
Tiago.

Torneio terá a  
primeira rodada de

jogos neste domingo
Com 20 equipes inscritas, começa neste 

domingo, dia 29, a 14ª Taça Papagaio de 
Futsal do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Sorocaba e Região (SMetal). Os times serão 
divididos em dois grupos – com dez equi-
pes cada – e o sistema de disputa será de 
dupla eliminatória dentro desses grupos. 

A primeira partida começa às 9h15, no 
Clube de Campo do SMetal, e será entre a 
JCB e a Clarios. Confira no Portal SMetal 
todas as disputas da primeira rodada do 
torneio do SMetal, organizado pela Livofus.

Torcida
Os não associados ou dependentes que 

quiserem acompanhar as partidas só po-
derão entrar no Clube de Campo acom-
panhados de metalúrgicos sindicalizados 
e mediante a apresentação de documento 
com foto. Como entrada, será cobrado 1kg 
de alimento não perecível de cada visitante.

Pesquisa SMetal: Sua opinião 
é muito importante!

ACESSE

e responda à Pesquisa 
SMetal. O Sindicato

quer ouvir você!

www.smetal.org.br/
pesquisasmetal


