
CAMPANHA SALARIAL

Metalúrgicos do G3, G8.2, G8.3, Sindicel e Sindratar conquistaram reajuste de 3,80% nos salários e renovação 
da Convenção Coletiva. Nos demais grupos (G2, Fundição e Estamparia), as bancadas patronais têm até sexta-
feira, dia 25, para apresentarem uma proposta que atenda às reivindicações dos trabalhadores. Caso contrário, 

o SMetal vai buscar acordos por fábricas, como já vem ocorrendo no G10.

EDITORIAL
Política neoliberal 
é alvo de protestos 
no Chile e Equador

DESMONTE
Senado aprova 
a Reforma da 
Previdência

DIREITOS HUMANOS
12ª Mostra de 
Cinema acontece 
no SMetal
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A cada dia uma 
batalha e uma
nova conquista
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Os povos começam 
a se levantar 

contra essa política 
neoliberal que tenta 
impor o conceito da 

meritocracia
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América Latina está pegando fogo
Você acredita que a conquista é produto uni-

camente do trabalho e esforço individuais? Se 
você se sente culpado por algum fracasso enten-
da que a culpa também é produto da perversa ló-
gica neoliberal.

Mas os povos da América Latina começam a 
se levantar, justamente, contra essa política que 
tenta impor o conceito da meritocracia.

No Chile, mais de duas mil pessoas foram fe-
ridas nas recentes manifestações de rua, de acor-
do com dados oficiais, e já são 15 mortos. O povo 
pede a renúncia do presidente Sebastian Piñera. 
Ele mesmo já declarou que o país está em guerra.

Infelizmente, no Chile, 80% dos aposentados 
recebem abaixo de um salário mínimo, graças à 
reforma da previdência via modelo neoliberal – 
que vem sendo adotada pelo governo Bolsonaro, 
no Brasil.

A recente onda de protestos começou com crí-
ticas ao aumento nas passagens do metrô e que 
se juntou à insatisfação dos serviços públicos 
privatizados, assim como com o sistema de pre-
vidência.

Para conter as diversas formas de protestos, 
como incêndios e saques em lojas, o governo co-

Antes desse levante no Chile, os povos indí-
genas do Equador lideraram uma revolta con-
tra o aperto do Fundo Monetário Internacional 
(FMI) que queria estrangular ainda mais a vida 
dos equatorianos instituindo um pacote de aus-
teridade. 

Após protestos, com paus e pedras, o governo 
anunciou a suspensão do decreto que liberava o 
preço dos combustíveis, cujo efeito imediato foi 
um aumento de mais de 120% da gasolina e do 
diesel, motivo central das revoltas que paralisa-
ram o país por 11 dias e que chegou ao fim no dia 
13 de outubro, com o acordo.

O neoliberalismo, que privatiza tudo para 
gerar mais riquezas aos que já são muito ricos, 
encontra limite na insubordinação dos povos en-
furecidos. Meritocracia que nada. É urgente uma 
política social com investimentos na saúde, na 
educação, com direitos e não o neoliberalismo 
que só faz emitir dinheiro ao capital estrangeiro.

Assim como afirma a escritora negra, filósofa 
e ativista estadunidense Angela Davis - que fez 
conferência em São Paulo pela primeira vez, no 
fim de semana passado - “a liberdade é uma luta 
constante”.

editorial

locou militares nas ruas. Uma guerra civil.
Pois é, o país que sempre serviu como “exem-

plo” sul-americano de modernidade, laboratório 
do neoliberalismo desde a ditadura de Pinochet, 
explodiu. Todos os serviços públicos, univer-
sidades, de saúde são privatizados. Jornada de 
trabalho de 45h semanais. Lá, os patrões fazem 
o que querem.

Por isso, esse “modelo” foi adotado aqui por 
Paulo Guedes, Bolsonaro e cia. Mas a população 
chilena está dando um basta massivo e ninguém 
pode conter essa fúria, apesar da brutalidade po-
licial.
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CUT convoca ato no dia 30 por
soberania, direitos e empregos

em Brasília

No primeiro ato depois da eleição da 
nova direção Nacional da CUT, no próxi-
mo dia 30, em Brasília, em frente à sede 
do ministério da Economia, os dirigentes 
vão defender o patrimônio público, a im-
plementação de políticas de geração de em-
prego e renda e o fortalecimento do diálogo 
com a sociedade, que precisa saber dos pre-
juízos que o programa de privatização do 
governo de Jair Bolsonaro (PSL) representa para o Brasil e para os 
brasileiros.

A mobilização do dia 30 foi aprovada no 13° Congresso Nacional 
da CUT, na semana passada. “Queremos chamar todas e todos para 
que estejam presentes nessa luta”, disse o presidente da CUT, Sérgio 
Nobre (foto).

O plenário do Senado Federal 
aprovou nesta terça-feira, 22, em 
segundo turno, por 60 votos a 19, a 
Proposta de Emenda à Constituição 
6/201 (Reforma da Previdência). 

A PEC foi concebida sob orien-
tação do ministro da Economia, 
Paulo Guedes, inspirado pelo di-
tador chileno Augusto Pinochet. 
“Está aí o exemplo do Chile. Esse 
discípulo de Pinochet quer aqui no 
Brasil aquilo que foi feito lá e está 
fazendo aquele país viver um am-
biente de incerteza e crise social”, 
disse o líder do PT no Senado, 
Humberto Costa (PE).

Randolfe Rodrigues (Rede-AP) 
também mencionou o general chi-
leno que governou o país andino 
por 17 anos (1973-1990). “Essas 

últimas duas semanas entendemos 
por que essa reforma é a do Chile. 
Paulo Guedes se orgulha de ter se 
formado no Chile de Pinochet, que 
está desmilinguindo”, afirmou na 
tribuna.

O plenário votará ainda quatro 
destaques de bancada ao texto. Do 
Pros, sobre a conversão de tempo 
especial em comum ao segurado do 
RGPS. Do PT, relativo à aposen-
tadoria especial para o trabalhador 
em atividades exercidas com expo-
sição a agentes nocivos químicos, 
físicos e biológicos. Da Rede, que 
trata da idade mínima para fins de 
aposentadoria especial decorrente 
de atividade com exposição a agen-
tes. E do PDT, sobre revogação dos 
regimes de transição atuais.

Reforma da Previdência
é aprovada no Senado

adeus aposentadoria
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GRUPO 3
Sindipeças (autopeças), Sindiforja (forjaria) 
e Sinpa (parafusos, porcas e rebites).
Reajuste: 3,80% - retroativo a setembro  
de 2019.   
Vigência da Convenção Coletiva: 1 ano
Ex. de fábricas: ZF do Brasil, Schaeffler, Kanjiko, 
Edscha, Tecforja, Metalac, Tecnofix, entre outras.

GRUPO 8.2
Sicetel (trefilação e laminação de metais 
ferrosos) e Siescomet (Esquadrias e 
construções metálicas).
Reajuste: 3,80% - retroativo a setembro  
de 2019. 
Vigência da Convenção Coletiva: 1 ano
Ex. de fábricas: Gerdau, Trefilação de Aços 
Cofermo, Index, Prado, Forte Metal, entre outras.

GRUPO 8.3
Sinafer (ferros, metais e ferramentas), 
Siamfesp (artefatos de metais não ferrosos) 
e Simefre (equipamentos ferroviários e 
rodoviários)
Reajuste: 3,80% - retroativo a setembro 
de 2019.
Vigência da Convenção Coletiva: 1 ano
Ex. de fábricas: Apex Tool, Hurth Infer, Sidor, 
Vossloh, Flash, YKK, Wyda, Clesse, entre outras.

SINDICEL
(condutores elétricos, trefilação e 
laminação de metais não ferrosos)
Reajuste (dois anos): 3,80% - retroativo a 
setembro de 2019. / Em 01/09/2020: INPC + 
0,5% nos salários.
Vigência da Convenção Coletiva: 2 anos
Ex. de fábricas: Prysmian; Furukawa, FlexFio, entre 
outras.

SINDRATAR
(refrigeração, aquecimento e tratamento 
de ar)
Reajuste: 3,80% - retroativo a setembro 
de 2019. 
Vigência da Convenção Coletiva: 1 ano
Ex. de fábricas: Massting Engenharia, entre outras.
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CAMPANHA SALARIAL 2019

Sob forte neblina da manhã des-
ta terça-feira, dia 22, o Sindicato dos 
Metalúrgicos de Sorocaba e Região 
promoveu um protesto da Campanha 
Salarial com trabalhadores em Araça-
riguama, onde se concentram as princi-
pais empresas do grupo Fundição.

A mobilização envolveu metalúrgi-
cos das empresas Metalur, Aluzinco e 
Moxba, entre outras, para cobrar rea-
juste salarial e a manutenção dos di-

reitos do grupo patronal, que tem em-
perrado as negociações da Campanha 
Salarial.

“Estamos há 110 dias da data-base, 
que é 1º de Setembro, e estamos reivin-
dicando que a Fundição atenda a pauta 
da categoria, pela reposição da inflação 
com aumento real, para evitar que os 
trabalhadores sejam prejudicados”, 
ressaltou o secretário de organização 
do SMetal, Izidio de Brito (foto).
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de proposta no grupo Fundição

Aproximadamente 20 mil traba-
lhadores representados pelo Sindi-
cato dos Metalúrgicos de Sorocaba 
e Região (SMetal) já garantiram 
reajuste nos salários e renovação das 
cláusulas sociais da Convenção Co-
letiva de Trabalho (CCT).

Eles fazem parte das bancadas pa-
tronais do G3; G8.2, G8.3, Sindicel e 
Sindratar, que tiveram as proposta de 
3,80% (3,28% do INPC mais 0,5% 
de aumento real) aprovadas em as-
sembleia geral, na última sexta-fei-
ra, 18, no Sindicato, e da montadora 
Toyota – que já tem acordo firmado.

No Grupo 3, de autopeças, para-
fusos e forjarias, a primeira proposta 
havia sido rejeitada pelos trabalhado-
res na assembleia, mas na terça-feira, 
22, chegou a um acordo que atendia 
às reivindicações da Federação Es-
tadual dos Metalúrgicos da CUT 
(FEM/CUT-SP) e dos trabalhadores.

Nos demais grupos (G2, G10, 
Estamparia e Fundição), os meta-
lúrgicos rejeitaram as propostas do 
patronal e aprovaram o prazo de até 
sexta-feira, 25, para que apresentem 
à Federação novos acordos.

“Se até sexta-feira as bancadas 
patronais que tiveram as propostas 
reprovadas chegarem ao índice de 
3,80% retroativos a setembro e a 
manutenção das cláusulas sociais, 
os trabalhadores já autorizaram a as-
sinar acordo, como no caso do G3. 
Caso contrário, vamos buscar acor-
dos individuais por fábrica”, expli-
cou Silvio Ferreira, secretário-geral 
do SMetal.

Retroatividade
No Grupo 2, de máquinas e equi-

pamentos elétricos e eletrônicos, o 
índice de 3,80% e manutenção das 
cláusulas sociais foram alcançados, 

porém o reajuste seria retroativo ao 
mês de outubro e não a setembro – 
como nos demais grupos – e a pro-
posta foi reprovada.

NEGOCIAÇÃO POR 
FÁBRICA NO G10

Já no Grupo 10 - que é formado pre-
dominantemente por pequenas e micro 
empresas e não assina Convenção Cole-
tiva de Trabalho há mais de três anos - o 
Sindicato tem negociado por empresa 
e já possui 36 acordos firmados, entre 
eles, na metalúrgica Atlanta, em Soroca-
ba. Os trabalhadores aprovaram propos-
ta da Campanha Salarial, que garantiu 
reajuste nos salários com aumento real 
e manutenção das cláusulas sociais, em 
assembleia na última terça-feira, 22. 
Leia mais no Portal SMetal.
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NO SINDICATO: As propostas das bancadas patronais foram colocadas em votação aos trabalhadores em Assembleia na última sexta-feira, 18

G3, G8.2, G8.3, Sindicel e
Sindratar fecham acordos
Metalúrgicos dos cinco grupos patronais conquistaram
reajuste de 3,80% nos salários e manutenção de direitos

ARAÇARIGUAMA

O Sindicato convocou empresas do grupo 
Fundição para reunião nesta sexta-feira, 

dia 25, às 10h, no SMetal, para resolver os 
impasses da Campanha



em novembro

SMetal sedia
12ª Mostra de 
Cinema e Direitos
Humanos

Dia Nacional da Coleta de 
Alimentos acontece em novembro

Seis supermercados serão pontos de arrecadação do 
Dia Nacional da Coleta de Alimentos em Sorocaba, que 
acontece em 9 de novembro, sábado, das 9h às 19h. São 
eles: Carrefour Esplanada e Sonia Maria, Coop da Ár-
vore Grande e da Itavuvu, Grupo Big (antigo Walmart) 
e Barbosa Itavuvu.

Em sua 14ª edição, a campanha consiste em um dia 
inteiro de arrecadação de produtos alimentícios em su-
permercados de 61 cidades do Brasil. Em 13 anos, a 
ação contou com mais de 6 mil voluntários e já arreca-
dou 1.545 toneladas de alimentos em todo o país.

Em Sorocaba, as doações são encaminhadas ao Ban-
co de Alimentos, que distribui os itens arrecadados às 

entidades beneficentes listadas em seu cadastro. Apenas 
os alimentos coletados nos supermercados Coop e Bar-
bosa, ambos da Itavuvu, serão destinados aos vicentinos 
da zona norte.

“Há milhares de famílias que não possuem o direi-
to de ter ao menos três refeições diárias. São adultos, 
jovens, crianças e idosos que padecem de todo tipo de 
Insegurança Alimentar. Por isso, campanhas como esta 
são de extrema importância”, afirma o presidente do 
Banco de Alimentos, Tiago do Nascimento.

No ano passado, em Sorocaba, foram arrecadados e 
doados 7.896 quilos de alimentos a 52 entidades cadas-
tradas pelo Banco, beneficiando quase 10 mil pessoas.
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Taça Papagaio de Futsal
Mais seis partidas da 14ª Taça Papagaio 
de Futsal agitaram o Clube de Campo, que 
fica no Éden, no último domingo, dia 20. 
O campeonato é exclusivo para associados 
e dependentes do Sindicato e a próxima 
rodada acontece neste domingo, 27, a 
partir das 9h. Na última rodada, o jogador 
Fernando Luis dos Santos, da equipe 
Desmaia Corpo, garantiu a artilharia do 
torneio, com 9 gols.  Confira as fotos e 
resultados da terceira rodada de jogos e as 
próximas disputas no Portal SMetal.

Dia especial no  
Clube de Campo
Cerca de 120 alunos da Escola Municipal 
de Ensino Especial “Prof. Edna Aparecida 
Ferreira”, de Pilar do Sul, estiveram no 
Clube de Campo do SMetal, nesta terça-
feira, 22, utilizando toda a estrutura do 
local, que conta com piscinas, brinquedos, e 
muito mais. A visita ao Clube é um presente 
da Escola e do SMetal em comemoração 
ao Dia das Crianças e estava marcada 
para dia 8 de outubro, porém o clima não 
ajudou. Eles chegaram por volta das 9h, 
tomaram café da manhã e almoçaram no 
local. Para o passeio, a Prefeitura de Pilar 
do Sul liberou ônibus para transportarem 
os alunos, professores e funcionários da 
escola. Leia mais no Portal SMetal.

notas
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27 de Novembro

Direito à cultura/ Direito 
 à educação/ Inclusão  

social

A Rua é NÓIZ
Eduardo Cunha Souza  

e Pedro Cela

Brasil, 2018 
14 min

Documentário

21 de Novembro

Direitos das pessoas  
com deficiência

Era um garoto que 
como eu amava os 
Beatles e os Rolling 

Stones 
Rosana Cacciatore, Elias Noberto 

da Silva, Juana Morais, José 
Guntin Rodriguez, Maurício Nunes 

e Sandro Livramento

 Brasil, 2018 
25min

Documentário

13 de Novembro

Direitos dos  
refugiados/ Imigração

Nós
Thiago Simas

Brasil, 2017 
6min

Documentário

21 de Novembro

Infância/ Direito da pessoa idosa/ 
direito da pessoa com deficiência

A Bicicleta 
do vovô 

Henrique Dantas

Brasil, 2012 
22 min

Ficção

21 de Novembro

Infância/ Direito da pessoa idosa/ 
direito da pessoa com deficiência

A câmera 
de João
Tothi Cardoso

Brasil, 2017 
22min

 Ficção

13 de Novembro

Direitos da criança e do 
adolescente/ Direitos das mulheres

À Espera 
Nivaldo Vasconcelos 

e Sonia André;

 Mocambique, 2016 
22 min

Documentário

6 de Novembro

Direitos Humanos

Heróis
Cavi Borges

Brasil, 2018 
70 min

Documentário

O Sindicato dos Metalúrgicos de Soro-
caba e Região (SMetal) foi um dos locais 
selecionados para exibição dos filmes do 
circuito da 12ª Mostra de Cinema e Direi-
tos Humanos.

No total, serão exibidas sete obras, entre 
ficção e documentário, nos dias 6, 13, 21 e 
27 de novembro, sempre às 19h, no auditó-
rio do quarto andar, com entrada gratuita.

Inclusão social, esporte, direito da 
criança e do adolescente, direito da pessoa 
idosa e direito das mulheres são algumas 
temáticas dos filmes de curta, média e lon-
ga metragem.

Para cada exibição haverá convidados 
que atuam na sociedade em prol dos direi-
tos humanos para debaterem o filme.

A primeira sessão será dia 6, às 19h, 
com “Heróis” (documentário, 70min) que 

conta as trajetórias de superação dos des-
portistas Rafaela Silva, judoca e a primei-
ra atleta da delegação brasileira a ganhar 
uma medalha de ouro nas Olimpíadas do 
Rio, em 2016; de Popople Misenga, o con-
golês convidado a participar da delegação 
composta por refugiados; e de Rogério 
Sampaio, também medalha de ouro no 
mesmo esporte durante as Olimpíadas de 
Barcelona, em 1992.

O convidado para o debate é o presi-
dente da Associação Sorocaba Futebol de 
Amputados, Adilson Nunes de Souza (Di-
nho), à frente do time que conseguiu, neste 
mês, acesso para a Série A do Campeonato 
Brasileiro de Futebol de Amputados.

O SMetal fica na rua Julio Hanser, 140, 
perto da rodoviária. A entrada é aberta ao 
público em geral e gratuita.

SEJA VOLUNTÁRIO

SEJA 
VOLUNTÁRIO

Pessoas interessadas em ser  
voluntárias devem entrar em  
contato pelo telefone 
(15) 3221-7083 ou pelo e-mail: 
sorocaba.coletadealimentos@gmail.com
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FICÇÃO: ”A Bicicleta do vovô” será exibido no dia 21


