
CAMPANHA SALARIAL 2019

A diretoria do SMetal promoveu uma reunião com representantes de empresas 
e escritórios contábeis no dia 4 e abordou o andamento das negociações 

da Campanha Salarial 2019. Se até sexta, dia 11, não houver resolução dos 
impasses, haverá mobilizações na categoria. 

DIA DAS CRIANÇAS
Domingo tem 
programação 
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Outubro Rosa é uma campanha internacional 
de conscientização sobre a prevenção e 
tratamento do câncer de mama



Ampliação de 
direitos e reajustes são 
conquistas das lutas 

do sindicato
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Uma estrutura ao seu dispor
A colônia de férias do SMetal está em fase 

final de revitalização, com pinturas e outras me-
lhorias necessárias para atender da melhor for-
ma os associados e dependentes. Já estará pronta 
para uso em novembro.

Mas como o tempo na Ilha Comprida está 
instável, acaba atrapalhando o cronograma das 
obras e por isso, ainda não dá para prever uma 
data para o agendamento. 

Já no Clube de Campo, no Éden, a reabertura 
das piscinas contou com centenas de associados, 
dependentes e convidados que, além das pisci-
nas, quiosques, sauna e cantina, contaram com 
música ao vivo.

Na sede do SMetal, que fica próxima da Ro-
doviária de Sorocaba, funcionam, diariamente, 
atendimento jurídico (cível, trabalhista, previ-
denciário), médico do trabalho, inscrições para 
cursos e plantão de dúvidas com assessor do sin-
dicato sobre acordos e negociações do sindicato 
com as fábricas, como banco de horas, jornadas 
especiais, PPR, Campanha Salarial, etc.

Ampliação de direitos e reajustes são con-
quistas das lutas do sindicato. Por isso, a equipe 
de sindicalização do SMetal está nas fábricas, 

tica de direitos e um discurso governamental em 
prol do capital financeiro, quem precisamos for-
talecer? As bancadas patronais, que muitas ve-
zes, endossam práticas antissindicais das empre-
sas ou a entidade que representa os direitos dos 
trabalhadores?

Quem tiver alguma dúvida sobre acordos e 
negociações informe-se no sindicato, siga as re-
des sociais, acompanhe as notícias, para fora dos 
muros das empresas. Há uma fabricação de con-
senso contra os sindicatos. E não é à toa. Nossa 
Convenção Coletiva estende licença-maternida-
de, concede estabilidade em caso de acidente de 
trabalho, estabelece valorização do piso salarial, 
entre outros benefícios.

Não são os direitos dignos de cada trabalha-
dor que causa desemprego e sim, a falta de de-
senvolvimento no país. Endossar o discurso do 
patrão nas fábricas não assegura seu emprego, só 
atesta falta de consciência e comprometimento 
com a luta por direitos.

O governo compra a pauta dos empresários, 
mas quem luta pela pauta dos trabalhadores? Co-
nheça o sindicato e esteja protegido da choradei-
ra do patronal.

editorial

para que mais trabalhadores possam contribuir 
com o fortalecimento da categoria. O SMetal, 
como entidade representativa dos trabalhado-
res, atua também na busca de novos projetos e 
investimentos para as empresas. Foi com trans-
parência e diálogo nas negociações que pude-
mos ir ao Japão buscar novos investimentos 
para Sorocaba.

A representação sindical é tão importante 
que até os patrões têm os sindicatos que os re-
presentam. E vemos nas mesas de negociação 
da Campanha Salarial como eles também lutam 
para ter mais benefícios. É uma queda de braço. 
Vence quem é mais forte.

Na atual conjuntura, com uma retirada drás-
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SMetal propõe emenda ao PL de 
incentivo fiscal a empresa locais

proteção aos trabalhadores

A pedido do Sindicato dos Metalúrgi-
cos, o Projeto de Lei que cria o Programa 
de Desenvolvimento Econômico de Soro-
caba, aprovado na quarta-feira, 2, na Câ-
mara Municipal, recebeu uma emenda que 
prevê a revogação de incentivos a empre-
sas nas quais forem “constatada ou com-
provada a incidência de violação aos direi-
tos trabalhistas ou práticas antissindicais”.

O PL tem o objetivo de conceder incentivo fiscal a indústrias que 
se instalarem na cidade ou que estejam ampliando suas instalações.

Para o secretário de Organização do SMetal, Izidio de Brito, a 
proposta é bem-vinda e a emenda tem o intuito de proteger os tra-
balhadores. “O município precisa criar mecanismos que atraiam in-
vestimentos e que gerem empregos”.

Conforme a Medida Provisória 
nº 889/2019, que autorizou novas 
modalidades de saque do FGTS, 
desde o dia 1º deste mês, o traba-
lhador pode fazer adesão ao sa-
que-aniversário. É só comunicar a 
Caixa Econômica Federal.

O saque-aniversário começa em 
abril do ano que vem. Por essa mo-
dalidade, o trabalhador poderá fazer 
retiradas anuais da conta do Fundo 
de Garantia, de acordo com o mês 
em que o beneficiário nasceu.

Mas a diretoria do Sindicato dos 
Metalúrgicos alerta que quem op-
tar por essa modalidade não poderá 
sacar o total do FGTS quando for 
demitido.

Segundo o analista político do 
Departamento Intersindical de As-
sessoria Parlamentar (DIAP), Mar-
cos Verlaigne, “a retirada anual tem 
a lógica perversa de acabar com o 
fundo público e vai deixar o traba-
lhador na mão no momento em que 
ele mais precisar, que é o momento 
em que for demitido”.

Mas caso trabalhador tenha in-
teresse, quem tem conta poupança 
ou conta corrente na Caixa ou em 
qualquer outro banco pode solicitar 
o crédito em conta.

Para consultar os valores dispo-
níveis para o saque e os canais de 
recebimento, baixe o App FGTS ou 
acesse o Internet Banking Caixa.

Quem aderir ao saque-aniversário 
não recebe FGTS na rescisão

cilada
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Você sabia que o (a) trabalhador (a) que 
tiver plano de saúde pela empresa e for demi-
tido (a) – independente do tempo de serviço 
- pode continuar com o convênio pagando o 
mesmo valor que era concedido à empresa?

Segundo a advogada da área cível do Sin-
dicato dos Metalúrgicos de Sorocaba, Heloísa 
César, esse direito que é garantido pelos arti-
gos 30 e 31 da Lei 9.656/98. “Poucas pessoas 
conhecem, mas a maioria das ações são favo-
ráveis aos trabalhadores”, conta.

Pela lei, o trabalhador demitido pode man-
ter sua condição de beneficiário de cobertura 
assistencial, assumindo o pagamento integral, 
que é mais em conta que o do mercado, de 
seis meses a dois anos.

Já no caso do trabalhador que contribuir 
com o convênio de saúde da empresa por 10 
anos ou mais e for aposentado, tem o direito a 
continuar com o plano de saúde por toda vida, 
pagando valor menor que do mercado. Mas a  
advogada alerta que esse direito não vale para 
o planos de coparticipação.
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reajuste salarial

Em reunião na semana passada, 
diretoria do SMetal foi incisiva: se 
não tiver consenso, haverá, sim, 
mobilizações nas fábricas

Não vale para plano de 
coparticipação (quando você  
tem que pagar uma porcentagem 
de cada atendimento)
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Dezenas de representantes de empresas e de 
escritórios contábeis compareceram à reunião 
de Campanha Salarial 2019 no Sindicato dos 
Metalúrgicos de Sorocaba e Região (SMetal), 
na manhã de sexta-feira, dia 4 (foto) .

De acordo com o presidente do Sindicato, 
Leandro Soares, a reunião foi importante para 
pontuar os atuais impasses da Campanha e para 
que os representantes das empresas possam co-
brar uma solução de seus sindicatos patronais.

“Na construção de respeito mútuo e do diá-
logo esperamos chegar a propostas que benefi-
ciem a todos”, ressaltou o presidente.

Participaram da reunião profissionais de 
Recursos Humanos e jurídico de empresas de 
todos os grupos patronais, como G2, G3, G8 e 
G10. O tesoureiro da Federação Estadual dos 

Patrões tem até sexta 
para resolverem os 
impasses da Campanha

Trabalhador que for demitido pode 
continuar com o plano de saúde

ATENDIMENTO JURÍDICO
Encontro debate a 

realidade e desafios das 
mulheres metalúrgicas 

As trabalhadoras metalúrgicas da base da FEM/CUT-SP 
representam 40% do total da mão de obra em empresas 
do Grupo 2; 19% no G3; 17% no G8 e apenas 9% em 
montadoras.

Os dados foram copilados pelo Dieese subseção FEM/
CUT e expostos pela dirigente do SMetal e da Federação, 
Priscila Silva, junto com a sindicalista Daniangela de Sou-
za, na última sexta-feira, 4, no encontro “Luta, Resistência 
da Mulher Metalúrgica”, promovido pela Federação na 
sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Itu. 

Segundo as sindicalistas, a participação das mulheres 
metalúrgicas no setor começou a cair a partir de 2015, 
com o agravamento da crise econômica no país.  “São 
grandes os desafios para as mulheres metalúrgicas e di-
rigentes sindicais porque, além de perder participação na 
categoria, recebem os menores salários”, informa Priscila. 

Leia à integra do estudo no Portal SMetal.
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Metalúrgicos (FEM/CUT), Adilson Faustinho 
(Carpinha), que também é diretor do SMetal, 
abordou o panorama geral das negociações.

O secretário-geral do SMetal, Silvio Ferrei-
ra, explicou que os principais entraves das me-
sas de negociações entre a FEM/CUT e setor 
patronal são aumento real e piso de entrada.

“Dentro da nossa atuação pelo diálogo e 
pelo estreitamento da relação, a greve é último 
recurso. Mas aguardaremos até sexta-feira, dia 
11, para o fechamento das propostas da Cam-
panha Salarial. Caso não ocorra, haverá sim 
mobilizações em toda a categoria”, afirmou 
Silvio.

AGENDE UM 
HORÁRIO

O associado ou dependente que 
queira tirar dúvidas sobre o tema 
ou questões ligadas à família, 
pensões, contratos, inventário, 
ente outros, pode agendar um 
atendimento jurídico na área 
cível, no Sindicato, pelo telefone: 
(15) 3334-5401.
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CLUBE DE CAMPO
Domingo haverá atrações 
pelo Dia das Crianças

Novembro tem Mostra de Cultura
e Arte Negra no SMetal

O Coletivo Racial do Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Sorocaba e Região (SMetal) está retoman-
do as atividades e, em parceria com a Associação 
Ação Periférica e com o produtor Tutuba Maya, 
promovem a 1ª Mostra de Cultura e Arte Negra 
“Ubuntu SMetal”, no dia 9 de novembro.

Entre as atrações, que fazem parte das ativida-
des pelo mês da Consciência Negra, estão: feira 
afro, desfile de beleza, shows, roda de capoeira, 
culinária afro, oficinas, rodas de conversas, entre 
outras. O evento acontecerá das 10h às 22h e a 
entrada é gratuita.

Pessoas interessadas em expor na Mostra 
Ubuntu SMetal ou desfilar podem fazer inscri-
ção pelo e-mail: smetalubuntu@gmail.com ou 

pelos telefones: (15) 98827-0454 - Everton, (15) 
99138-9864 – Márcio Brown, ou (15) 98166-
0460 – Tutuba.

“Será um evento voltado para a reflexão”, 
conta Everton da Silva Souza, do Coletivo Ra-
cial SMetal. No período da manhã haverá diver-
sos debates, um deles terá como tema “Olhos que 
condenam”, sobre o preconceito no dia a dia, com 
representantes da cultura negra e também sobre 
afro empreendedorismo. No período da tarde, 
haverá uma programação especial com diversas 
intervenções culturais. 

A mostra será realizada na sede do SMetal, 
que fica na rua Julio Hanser, 140, próxima à Ro-
doviária e do terminal São Paulo.

Para esse domingo, 13, a diretoria do 
Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e 
Região (SMetal) preparou um dia especial 
em comemoração ao Dia das Crianças, no 
Clube de Campo, no Éden, com brinquedos 
infláveis, distribuição de sorvete e música 
ao vivo.

O Clube de Campo funciona das 9h às 
18h e as piscinas abrem às 10h. Os brinque-
dos serão montados na quadra de futebol 
society. Quem quiser reservar quiosque para 
churrasco, deve entrar em contato a partir de 
quarta-feira, 9, pelo (15) 3225-3377.

A partir das 14h, o grupo Pais & Filhos se 
apresenta com um repertório trazendo o me-
lhor do samba e pagode raiz, como Fundo 
de Quintal, Raça Nega e Só Pra Contrariar. 
O Grupo é composto por José Roberto (So-
neira) no vocal; Dinho no cavaco; Orlando 
no rebolo; Felipe Safira na percussão; Zezi-

nho do tantan; Reginaldo Koty no pandeiro 
e João Moshin no violão.

Convidados
O Clube é exclusivo e gratuito para asso-

ciados e dependentes, basta apresentar a car-
teirinha do SMetal na entrada. Metalúrgicos 
sindicalizados podem levar até três familia-
res convidados - além de seus dependentes 
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 convida-
dos também devem fazer o exame médico.

REABERTURA 
DAS PISCINAS

As piscinas do Clube de Campo reabriram no último fim de semana, com 
casa cheia e muita música no sábado e domingo, 5 e 6. Confira como foi 
no Portal SMetal: www.smetal.org.br/piscina2019

Domingo não terá  
rodada da Taça Papagaio
Neste domingo, dia 13, não haverá 
rodada de jogos da 14ª Taça Papagaio 
de Futsal devido às atrações especiais 
em comemoração ao Dia das Crianças, 
que já virou tradição no Clube de 
Campo. A próxima rodada acontece 
no fim de semana seguinte, dia 20 de 
outubro (domingo). Os resultados da 
segunda rodada de jogos, galeria de 
fotos e os horários dos próximos jogos 
já estão disponíveis no Portal SMetal. 

Campeonato Brasileiro de 
Futebol de Amputados
Nos próximos dias 11, 12 e 13, ocorre 
o Campeonato Brasileiro de Futebol de 
Amputados, pela Série B, em Sorocaba. 
As equipes participantes são: Ourinhos, 
Santos, Sorocaba, Assama Maringá , 
Pará e Evolução. O local das disputas 
é o Ronaldo Academy, que fica na 
rua Antonio Aparecido Ferraz, 1480, 
no Parque Santa Isabel.  A entrada é 
gratuita. A equipe sorocabana, que 
busca a classificação e tentará subir 
para a Série A, conta com a sua torcida! 
Em campo, todos os atletas jogam com 
determinação e força de vontade. O 
SMetal incentiva a inclusão no esporte 
e nas fábricas. O Sorocaba Futebol de 
Amputados recebe o apoio do Sindicato.

notas
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