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Sexta tem assembleia 
geral decisiva
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Outubro Rosa é uma campanha internacional 
de conscientização sobre a prevenção e 
tratamento do câncer de mama
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Trabalhadores da Toyota aprovaram, em 
assembleia na quinta-feira, dia 10, a 
renovação do Acordo Coletivo de Trabalho, 
com manutenção de direitos e reajuste nos 
salários e no vale-compras. Nas montadoras, 
a negociação é feita por fábrica.

Com o objetivo de pressionar os patrões, 
a Federação Estadual dos Metalúrgicos 
da CUT e o SMetal protocolaram 
Comunicados de Greve, nesta semana, 
nas bancadas patronais e em empresas 
que insistem em emperrar as negociações.

O SMetal convoca todos os trabalhadores e 
trabalhadoras da categoria, associados ou 
não, para assembleia decisiva nesta sexta-
feira, 18, a partir das 18h, no Sindicato, 
que vai deliberar sobre as propostas das 
bancadas patronais. Participe!

Na manhã desta terça, 15, o SMetal 
realizou um ato com trabalhadores e 
trabalhadoras da Flex, em Sorocaba, 
que pertence ao G2, para mobilizar e 
pressionar por aumento real. Outros 
protestos não estão descartados.



Ou seja, é 
impossível melhorar 

as condições de 
vida se não houver 
união e mobilização
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Um índice não muda uma vida, a luta sim
A partir de janeiro de 2020 o cálculo da infla-

ção será alterado devido à mudança nos hábitos 
de despesas da população brasileira. Entre as al-
terações no INPC, que reflete a cesta de consumo 
das famílias com rendimento mensal de zero a 
cinco salários mínimos, está o aumento do peso 
dos transportes, chegando a 20%, e a diminuição 
na categoria alimentação/bebidas, de 27,3% para 
cerca de 21,5%.

Ou seja, o aumento do feijão, por exemplo, 
não impactará tanto o índice de inflação a par-
tir do ano que vem. Essa mudança na avaliação 
do índice foi promovida a partir dos resultados 
da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 
2017-2018, que atualizou os hábitos de consu-
mo. A edição anterior era de dez anos atrás.

A lista inclui novas tendências, como trans-
portes por aplicativo, utensílios de bebês e ser-
viços de streaming (como Netflix, por exemplo) 
e retira itens defasados ou que foram excluídos 
do orçamento das famílias, como aparelhos de 
DVD, assinatura de jornais e máquinas fotográ-
ficas.

O índice de inflação é um instrumento para a 
correção das perdas salariais e é apenas um dos 

negociações, enfrentando os representantes dos 
sindicatos dos patrões.

Nossa Federação Estadual dos Metalúrgicos 
(FEM/CUT) conseguiu avançar, apesar dos tons 
de ameaças constantes. As propostas serão apre-
sentadas nesta sexta-feira, dia 18, às 18h, no au-
ditório do Sindicato. Convocamos cada trabalha-
dor e cada trabalhadora da categoria a participar 
dessa decisiva Assembleia Geral.

Será significativa por tratar não apenas de 
cláusulas econômicas, mas também das questões 
sociais - nos grupos que discutiram pauta cheia. 
Se não demonstrarmos resistência, a desigualda-
de se consagra e tende a aumentar a legião de su-
bempregados com as práticas mais atrasadas do 
mundo do trabalho, na qual o empregado agra-
dece por estar sendo chicoteado, frente à multi-
dão de desempregados e desalentados.

Se quisermos ser tratados não como meros 
números precisamos nos movimentar com uni-
dade e sermos propositivos enquanto trabalha-
dores. Continuemos fortes na busca e efetivação 
de negociações coletivas, no combate às desi-
gualdades e com maturidade para enfrentar os 
desafios, que são muitos.

editorial

elementos para o reajuste salarial. Sabemos que 
para mudar as condições de vida dos trabalha-
dores é preciso a luta por aumento real a cada 
Campanha Salarial, por planos de carreiras só-
lidos, no combate à rotatividade e outras ações 
que tomam conta do nosso dia a dia no sindi-
cato. 

Ou seja, é impossível melhorar as condições 
de vida se não houver união e mobilização. 
Nem o índice de inflação é garantido, depen-
de do esforço das negociações dos sindicatos 
que representam os trabalhadores nas mesas de 
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Conforme reportagem publica-
da na Rede Brasil Atual, o governo 
sustenta que a Previdência Social 
no país causa um rombo nas contas 
públicas. E, por isso, a “reforma” 
da Previdência seria urgente. Essa 
é uma ladainha ouvida à exaustão 
nos grandes meios de comunicação 
no país, empenhados em promover 
a reforma. 

Enquanto esse discurso prolife-
ra, o setor financeiro se apropria de 
recursos públicos por meio dos tí-
tulos da dívida e permanece incólu-
me frente a uma dívida pública que 
tem sua legitimidade questionada. 
E dívidas bilionárias resultantes de 
sonegação de contribuições à Pre-
vidência seguem intocadas.

“Era necessária uma refor-
ma de gestão, de fiscalização, de 
combate à sonegação que soma 
R$ 600 bilhões por ano, por que 
não se faz nada para combater? 
Ou a apropriação indébita, de em-
pregadores que recolhem dos tra-
balhadores e não repassam os re-
cursos à Previdência e chega a R$ 
30 bilhões por ano?”, questionou 
o senador Paulo Paim (foto), no 
dia 10, durante a votação da Re-
forma da Previdência, no Senado. 

Ele se referiu à sonegação total 
de impostos no país, que este ano 
deve atingir R$ 600 bilhões, com 
um aumento de 74% sobre o ano 
passado, que teve sonegação de 
R$ 345 bilhões.

Sonegação chega a R$ 600 bi
neste ano e governo não faz nada

dívidas de empresas

Folha Metalúrgica - Outubro de 2019 - Ed. 952

Co
ng

re
ss

o N
ac

ion
al

ATENDIMENTO JURÍDICO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGI-
CAS, MECÂNICA E DE MATERIAL ELÉTRICO DE SOROCABA E REGIÃO 
CONVOCA todos os trabalhadores integrantes da categoria profissional, AS-
SOCIADOS OU NÃO ao Sindicato, para participarem da Assembleia Geral 
Extraordinária, que realizar-se-á no dia 18 do mês de outubro de 2019 (sexta-
-feira), às 18h00 horas em primeira convocação e às 18h30 horas em segunda 
convocação, na sede do Sindicato localizada na Rua Júlio Hanser, nº 140, Bair-
ro Lageado, cidade de Sorocaba/SP., com a seguinte ordem do dia:

a) Leitura, discussão e deliberação sobre as propostas apresentadas pe-
los Sindicatos Patronais referente à pauta de reivindicações da Campa-
nha Salarial de 2019 (cláusulas de natureza social e econômica), tanto 
pauta cheia quanto pauta parcial, encaminhada a todas as Entidades 
Sindicais Econômicas;

b) Ratificação dos Pontos de Pauta apresentados na assembleia geral 
ocorrida em 03 de março de 2019;

c) Autorização para diretoria celebrar Convenção, e/ou Acordo, e/ou, bem 
como instaurar Dissídio Coletivo;

d) Outros assuntos de interesse da categoria.

Sorocaba, 16 de outubro de 2019.

LEANDRO CANDIDO SOARES
Presidente
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reajuste salarial

Nesta sexta-feira, dia 18, a diretoria do SMetal convoca toda a categoria, 
associados ou não, para participarem da Assembleia Geral que colocará em 

votação propostas recebidas dos grupos patronais para a Campanha Salarial 2019. 
A primeira chamada será às 18h e a segunda, às 18h30, no auditório do Sindicato, 

que fica na rua Julio Hanser, 140, perto da rodoviária.
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SMetal convoca trabalhadores para 
assembleia geral da Campanha Salarial

Ato com trabalhadores da Flex

Comunicados de Greve são 
protocolados pela FEM e SMetal

Metalúrgicos da Toyota 
aprovam reajuste nos salários

e no vale-compras
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Na manhã desta terça-feira, 15, o SMetal 
realizou ato com os trabalhadores e trabalhado-
ras da Flex, que pertence ao grupo patronal G2, 
para abordar a Campanha Salarial 2019 e pres-
sionar por aumento real.

De acordo com a diretoria do sindicato, caso 
não haja propostas em outros grupos patronais, 
outros protestos acontecerão em fábricas da ca-
tegoria. “Cansamos do descaso que os empre-
sários têm tratado nossa Campanha, desrespei-

tando os trabalhadores”, afirma o presidente do 
SMetal, Leandro Soares.

Assim como foi ressaltado nos Comunicados 
de Greve, a atuação do SMetal mostra que os 
caminhos do bom senso e do diálogo são sem-
pre os melhores caminhos. “Por isso, continua-
mos dispostos a negociar e encontrar, juntos, a 
melhor solução. Porém, não vamos abaixar a 
cabeça e aceitar a retirada de direitos”, destacou 
Leandro.

Devido às negociações emperradas em algumas 
bancadas patronais, a Federação Estadual dos Metalúr-
gicos de São Paulo (FEM/CUT) protocolou Comuni-
cados de Greve, nesta segunda-feira, 14. O SMe-
tal também já entregou avisos de greve nas 
empresas da categoria.

O tesoureiro da FEM/CUT, Adilson 
Faustino (Carpinha), que também é diretor do 
SMetal, explica que o principal entrave é com 
o patronal de peças (G3), “que tem consultado 
apenas as grandes multinacionais, quando, no nosso 
entendimento, seria mais acertivo consultar a todos. 
Esse comportamento, certamente, prejudica as empre-
sas menores do setor de peças ”.

Carpinha destaca ainda que, por essa articulação ne-
gativa que o peças vem praticando, é imprescindível 
que as pequenas e médias empresas cobrem o patronal 
para que não prejudique a Campanha Salarial.

Já os representantes das empresas que integram o G2 
(máquinas/equipamentos elétricos e eletroeletrônicos), 
segundo informações, teriam assembleia para deliberar 
sobre a proposta de reajuste nesta terça-feira, dia 15.

PPR é aprovado na YKK
Após diversas rodadas de negociações com o 
Sindicato dos Metalúrgicos, a YKK fez uma proposta 
do Programa de Participação nos Resultados 
(PPR) 2019, que contemplou as reivindicações 
dos trabalhadores e foi aprovada em assembleia 
no dia 8 de outubro, em frente à fábrica. Com 
5% de aumento em relação ao ano passado, os 
trabalhadores receberão a primeira parcela ainda 
neste mês e a segunda, em abril de 2020. A YKK tem 
aproximadamente 350 trabalhadores, fica na zona 
industrial de Sorocaba e fabrica zíper.

Conquista de vale-compra 
na Inovadoris
Os trabalhadores da metalúrgica Inovadoris, no 
bairro Iporanga, em Sorocaba, aprovaram em 
assembleia nesta terça-feira, 8, a mudança da cesta 
básica para vale-compra com valor 25% maior 
que a cesta física. O diretor do SMetal, Alessandro 
Marcelo, explicou aos trabalhadores também que o 
sindicato já tem reunião agendada com a empresa, 
em novembro, para começar as tratativas (metas 
e valor) do PPR de 2020 e estão em negociação 
sobre a Campanha Salarial. A metalúrgica atua no 
segmento de usinagem e tem 65 trabalhadores.

notas

Em assembleia na quinta-feira, 10, os trabalhado-
res da montadora Toyota, em Sorocaba, aprovaram 
proposta da Campanha Salarial, com reajuste nos 
salários e no vale-compras, além da renovação do 
Acordo Coletivo de Trabalho e manuten-
ção de direitos. Diferente dos demais setores me-
talúrgicos, a Campanha Salarial com montadoras é 
realizada diretamente com a fábrica, não por grupos 
patronais. Leia mais no Portal SMetal.



brinquedos e música

Comemoração pelo Dia
das Crianças lota o Clube

Os brinquedos infláveis, como o de futebol 
de sabão, fizeram sucesso neste domingo, dia 
13, na comemoração pelo Dia das Crianças, no 
Clube de Campo dos Metalúrgicos. Com o calor 
intenso, mais de 1 mil pessoas passaram pelo lo-
cal e crianças e adultos formavam filas constan-
tes no toboágua da piscina.

No período da manhã, houve ainda distribui-
ção de sorvetes e à tarde, teve som com o Grupo 
Pais & Filhos, que tocou uma variedade de sam-
ba e pagode, no espaço da cantina.

“Proporcionar um dia especial nessa data, 
com atrações para toda a família, é sempre uma 
alegria para nós, porque sabemos a importância 
do lazer para o trabalhador e para a trabalha-
dora”, ressalta o secretário de organização do 
SMetal, Izídio de Brito.

O exame médico para o uso das piscinas pode 
ser feito aos sábados, domingos e feriados, das 

10h às 15h, e custa R$ 10 (em dinheiro). Para 
associados e dependentes, o exame tem validade 
de 90 dias; para convidados, é válido para o dia.

O Clube de Campo do SMetal funciona de 
quarta a domingo, na avenida Victor Andrew, 
4.100, no Éden. 

Domingo no Clube
Neste domingo, dia 20, às 14h, o Clube de 

Campo receberá o cantor Marcos Pop, que traz 
em seu repertório o melhor do pop e sertanejo.

O associado que quiser reservar um quiosque 
para churrasco deve entrar em contato no Clube, 
a partir de quarta, às 9h, pelo (15) 3225-3377. 

A reserva é válida até às 11h do dia, após 
isso, outros associados podem utilizar o local. 
É necessário levar grelha ou espetos e bebidas 
só são permitidas latas e garrafas pets (é proibi-
do garrafas de vidro).
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Domingo tem rodada 
da Taça Papagaio
Neste domingo, dia 20, a partir das 9h, 
tem a terceira rodada de jogos da 14ª 
Taça Papagaio de Futsal do SMetal, no 
Clube de Campo. A rodada anterior foi 
marcada pela eliminação das equipes 
Atlético Rajada (Grupo A) e Terceiro 
Tempo (Grupo B), que já perderam dois 
jogos no campeonato e não têm mais 
chances de classificação para a próxima 
fase. Na artilharia, até o momento, 
Leonardo Vieira Rocha, do Inhakapura, 
lidera com 5 gols. A tabela completa com 
os próximos jogos está disponível no 
Portal SMetal.

Pesquisa encerrada
A Pesquisa SMetal foi encerrada na 
sexta, dia 11. A diretoria do SMetal 
agradece todos os trabalhadores e 
todas as trabalhadoras da categoria 
que responderam ao questionário 
da Pesquisa SMetal.“Para uma nova 
categoria - nesse mundo do trabalho 
que está em constante transformação 
– é preciso planejar novas atuações 
sindicais. Por isso, a opinião de cada 
um é importante”, destaca o secretário 
de administração e finanças do SMetal, 
Tiago Almeida do Nascimento. Em 
breve, os resultados da pesquisa serão 
divulgados no Portal e também na 
Folha Metalúrgica.

notasCAMPEONATO BRASILEIRO UBUNTU SMETAL

Sorocaba Futebol de 
Amputados conquista 
acesso para Série A

Confira a programação  
da Mostra de Cultura e 
Arte Negra no Sindicato

Com a vitória de 4x2 contra o time Maringá, na 
manhã do último domingo, 13, a equipe Sorocaba 
Futebol de Amputados foi a campeã do Campeonato 
Brasileiro – Série B e conquistou o acesso à Série A.

Conforme o presidente da Associação do Soroca-
ba Futebol de Amputados, Adilson Nunes de Souza 
(Dinho), “esse resultado foi trabalho de união, de-
dicação, perseverança e luta de todos, tendo o foco 
no acesso, conseguimos a vitória e sermos campeão 
invictos”.

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Sorocaba e Região - uma das entidades apoiadoras 
do time sorocabano - Leandro Soares, assistiu à par-
tida de domingo que garantiu o título à equipe e res-
salta a garra de cada um dos jogadores. 

“Eles são grandes guerreiros e um enorme exem-
plo para todos nós. O SMetal sempre defende ações 
sociais que contribuam para a inserções sociais e 
que venham a diminuir a desigualdade. Nas fábricas, 
temos o compromisso de exigir o cumprimento da 
cota, e mais do que isso, a inclusão social”, afirma.

Música, feira afro, roda de conversas, exposi-
ções, capoeira e muito mais. Foi divulgada a pro-
gramação completa da 1ª Mostra de Cultura e Arte 
Negra “Ubuntu SMetal”, que acontece no dia 9 de 
novembro, das 8h30 às 22h, na sede do Sindicato 
dos Metalúrgicos, próxima à Rodoviária. A entrada 
é aberta ao público e gratuita. 

O evento é uma realização do Coletivo Racial do 
SMetal, em parceria com Associação Ação Periféri-
ca e o produtor Tutuba Maya.

Quem quiser expor ou desfilar, pode fazer a ins-
crição com Everton (15) 98827-0454, Brown (15) 
99138-9864 e Tutuba (15) 98166-0460; ou pelo 
e-mail: smetalubuntu@gmail.com

As atrações:

8h30 - Abertura do Evento 
9h - Oficina de Beleza Negra: Turbantes
10h - Roda de Conversa: Olhos que condenam e  
 Movimento Black Money
14h - DJ Subrinho - Discotecagem de Música Negra
14h40 - Roda de Capoeira IGY IE
15h40 - Maracatu Mucumby
16h40 - Encontro de Mulheres na Roda de Samba
17h40 - Teatro Mata Rasteira
18h40 - Grupo X da Questão
19h40 - Desfile de Beleza Afro
20h40 - Grupo Firma o Ponto
21h40 - Encerramento
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