
CAMPANHA SALARIAL

A FEM/CUT e o SMetal assinaram, nesta terça-feira, 29, Convenção Coletiva de Trabalho com as bancadas 
patronais do G2, G3, G8.2, G8.3, Fundição, Sindicel e Sindratar. Aproximadamente 93% dos trabalhadores 

da categoria em Sorocaba e Região estão contemplados com reajuste nos salários e manutenção das cláusulas 
sociais. Com o G10, o Sindicato está negociando por empresa.
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A obra na Colônia de Férias dos Metalúrgicos, em Ilha 
Comprida, está na fase dos últimos detalhes, como a 
troca dos colchões e fogões, e reabre a tempo das festas 
de fim de ano, em dezembro. As inscrições vão de 1 a 8 
de novembro e devem ser feitas na sede do SMetal.

Colônia de Férias
reabre em dezembro

da categoria 
têm direitos 
garantidos



Contra essas 
práticas 

discriminatórias 
cabem ações, 

processos!
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Quem discrimina hoje pode ser o restrito de amanhã
O trabalhador ou a trabalhadora que sofreu 

lesão por esforços repetitivos (LER) ou outras 
doenças relacionadas ao trabalho (Dort) são cha-
mados, em algumas empresas, de restritos.

Muitas vezes, após o diagnóstico, afastamento 
para o devido tratamento e retorno ao trabalho, 
acabam mudando de funções e setor. Infelizmen-
te, sempre foi comum o preconceito na fábrica e 
também na sociedade.

Além de sofrer a dor física, a dor psicológica 
é ainda agravada pelo desdém de outros colegas, 
mas principalmente, chefias, que não sabem lidar 
com respeito e honrar o cargo que exercem.

LER/Dort são doenças crônicas, muitas vezes 
irreversíveis, que há muitos anos, figuram em pri-
meiro lugar dentre as doenças relacionadas ao tra-
balho registradas pela Previdência Social.

Com as mãos, ombros, braços, coluna, ou ou-
tras partes do corpo lesionados, esses trabalhado-
res não poderão exercer a mesma função de antes. 
Da mesma forma que esse trabalhador ou trabalha-
dora terá dificuldades em realizar tarefas pessoais. 
É o mesmo corpo que foi incapacitado por conta 
da pressão e aceleração do trabalho, dos movimen-
tos repetitivos e/ou da sobrecarga de peso.

poderiam refletir como é para um trabalhador ou 
trabalhadora que dedicou tempo de sua vida na 
fábrica para manter a família e, agora, estar como 
restrito, saber que a chefia tenta, por má conduta, 
afastar os colegas de trabalho.

Só o conhecimento e o sentimento de solida-
riedade e união podem transformar essa realidade. 
Não está fácil para nenhum trabalhador (a) e é por 
isso mesmo que a indignação pode ser um bom 
instrumento de luta. Se você tiver conhecimento 
de alguma chefia que esteja cometendo discrimi-
nação na fábrica em que você trabalha, denuncie 
ao sindicato. Contra essas práticas discriminató-
rias cabem ações, processos!

Ao invés de comprar discursos de empresas ou 
de chefias que praticam discriminação, vamos nos 
unir e nos fortalecer. 

Enquanto classe trabalhadora, já nos restringi-
ram direitos, com a reforma trabalhista - liberação 
da terceirização e trabalho intermitente e outras 
precarizações – nos restringiram o mercado de 
trabalho, com a explosão de pessoas em desalen-
to, que desistiram de procurar emprego.

Por isso, cada vez mais, somos nós por nós, 
classe trabalhadora.

editorial

Nossa Convenção Coletiva concede estabi-
lidade aos lesionados justamente por conta do 
adoecimento ter relação com o ambiente de tra-
balho. Afinal, como esse trabalhador (a) conse-
guiria outro emprego?

Falta nas lideranças de algumas empresas a 
empatia, sentimento de se colocar no lugar do 
outro. De pensar como seria ter de conviver com 
uma dor crônica, com remédios e analgésicos na 
cabeceira, se não conseguisse carregar um filho 
no colo ou simplesmente pentear o cabelo por 
conta da perda do movimento do braço?

Além disso, essas lideranças, que ainda pra-
ticam assédio moral e outras discriminações, 
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15ª região

O Fórum de Promoção da Liberdade Sindical do Ministério Público 
do Trabalho da 15ª Região foi criado na manhã da última sexta-feira, 25, com a 
aprovação de mais de 300 representantes de centrais, como a CUT, com consistentes 
críticas às Reformas Trabalhista e Previdenciária. Na abertura do evento, em Campinas, 
o Procurador do Trabalho e Coordenador Regional da Coordenadoria de Promoção da 
Liberdade Sindical (Conalis) – PRT 15ª Região, Juliano Alexandre Ferreira, ressaltou 
que “não há democracia sem instituições fortes”. Representando o SMetal estiveram 
presentes o presidente, Leandro Soares, o vice-presidente, Valdeci Henrique da Silva 
(Verdinho), o secretário de organização, Izídio de Brito e assessores 

Em meio a histórias e lembran-
ças de um tempo de muita luta do 
movimento sindical, na segunda-fei-
ra, 28, lideranças sindicais, políticas 
e trabalhadores que participaram de 
greves nos anos 1970 e 1980, reali-
zaram um ato em homenagem a San-
to Dias da Silva, metalúrgico e líder 
sindical, assassinado há 40 anos pela 
Polícia Militar de SP (foto).

A trajetória de Santo Dias, lem-
brada durante o ato organizado pe-
las centrais sindicais, começou nos 
anos 1960. A luta por melhores salá-
rios e condições de vida levou San-
to Dias a participar também de mo-
vimentos religiosos e comunitários. 
O operário foi morto pela repressão 
da ditadura militar na tarde do dia 
30 de outubro de 1979, durante um 
piquete na fábrica Silvania, na Zona 
Sul de São Paulo.

No ato em sua homenagem, 
realizado no Sindicato dos Meta-

lúrgicos de São Paulo, presiden-
tes e representantes das centrais 
sindicais reforçaram que a luta de 
trabalhadores e trabalhadoras e do 
movimento sindical, ao longo dos 
tempos, foi fundamental para a con-
quista de direitos.

Santo Dias, lembra o presiden-
te da CUT, Sérgio Nobre, lutou em 
um período obscuro, sem direitos, 
sem liberdade na história do Brasil, 
“assim como cerca de 400 outros 
militantes que foram torturados, 
presos, exilados e tantos outros que 
estão desaparecidos”.

Para o secretário de organiza-
ção do SMetal,  Izídio de Brito, que 
participou de outra atividade em 
homenagem a Santo Dias, em São 
José dos Campos, “devemos todos, 
cada vez mais, lutar pela memória 
e a verdade para reforçar a demo-
cracia e fortalecer nossos ideais por 
um país mais justo”.

Homenagem a Santo Dias reforça 
necessidade de mobilização

luta e resistência
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No Grupo 10 - que é formado 
predominantemente por pequenas e 
micro empresas e não assina Con-
venção Coletiva de Trabalho há 
mais de três anos - o Sindicato tem 
negociado por fábrica e já possui 67 
acordos firmados. 

Esses acordos abrangem mais 
de 450 trabalhadores de Sorocaba e 
região que estão contemplados com 
reajuste salarial e manutenção de di-
reitos. A lista de todas as empresas 
com acordos fechados está disponí-
vel no Portal SMetal. 

Porém, devido ao grande núme-
ro de micro e pequenas empresas 
na categoria, a direção do Sindicato 
pede que os trabalhadores denun-
ciem caso a empresa na qual tra-
balham ainda não tenha fechado a 
Campanha Salarial.
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G10 Metalúrgicos de 67 
empresas têm acordos

A Federação Estadual dos Metalúrgicos (FEM/
CUT-SP) e sindicatos filiados assinaram nesta terça-fei-
ra, dia 29, as Convenções Coletivas de Trabalho (CCTs) 
com as bancadas patronais do G2, G3, G8.2, G8.3, Fun-
dição, Sindicel e Sindratar.

Até o momento, 93% dos trabalhadores da categoria 
na base do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e 
Região (SMetal) já estão contemplados com acordos da 
Campanha Salarial 2019.

A proposta aprovada no G2, G3, G8.2, G8.3, Fundi-
ção, Sindicel e Sindratar foi de 3,80% de reajuste sala-
rial (3,28% da inflação da data-base mais 0,5% de au-
mento real), retroativo ao mês de setembro, e renovação 
das cláusulas sociais da Convenção Coletiva.

“Depois de um processo de negociação tão intenso 
e difícil, ficamos contentes em poder dar essa notícia 
aos trabalhadores e trabalhadoras da categoria. Além da 

valorização salarial, com aumento real, a renovação da 
Convenção Coletiva é muito importante, pois protege o 
metalúrgico no seu local de trabalho em meio aos diver-
sos ataques aos direitos trabalhistas”, afirma o presiden-
te do SMetal, Leandro Soares.

Agora, segundo Soares, o papel do Sindicato é o de 
continuar fiscalizando o cumprimento da Convenção 
Coletiva nas fábricas da categoria e de buscar acordos 
nas empresas do Grupo 10 e Estamparia, que ainda não 
fecharam a Campanha Salarial.

Em SBC:  O presidente da FEM/CUT Luiz Carlos Dias, e o presidente do SMetal, Leandro Soares, assinaram as convenções coletivas nesta terça-feira, 29, no prédio da Federação

93% da categoria está contemplada 
com reajuste e Convenção Coletiva 

SAIBA MAIS
Em breve, todas as Convenções Coletivas 
de Trabalho (CCT) assinadas pela FEM  
e pelo Sindicato serão disponibilizadas  
no Portal SMetal, no 
www.smetal.org.br/convencao-coletiva

Os trabalhadores da ControlFlex, 
instalada em Votorantim, aprovaram 
em assembleia realizada na manhã de 
terça-feira, dia 29, proposta de Pro-
grama de Participação nos Resultados 
(PPR) 2019. Segundo o vice-presidente 
do SMetal, Valdeci Henrique da Silva 
(Verdinho), que negocia com a empre-
sa, a primeira parcela será paga ainda 
no mês de outubro e a segunda, em 
abril de 2020. A ControlFlex fabrica ca-
bos de embreagens e tem cerca de 70 
trabalhadores

GRUPO 2
Sindimaq (máquinas e equipamentos) e 
Sinaees (aparelhos elétricos e eletrônicos).
Reajuste: 3,80% - retroativo a setembro 
de 2019.
Vigência da Convenção Coletiva: 1 ano
Ex. de fábricas: CNH Case, Clarios (antiga 
Jonhson Controls), Metso, Flex, ABB, 
Emerson, Moura, entre outras.

FUNDIÇÃO 
(Sifesp) 
Reajuste: 3,80% - retroativo a setembro 
de 2019.
Vigência da Convenção Coletiva: 1 ano
Ex. de fábricas: Metalur, Metalex, 
Metalvic, Aluzinco, entre outras.

Conquista de PPR
na ControlFlex

Da
nie

la 
Ga

sp
ar

i

ATLANTA

ÚLTIMOS ACORDOS
FIRMADOS

As denúncias podem ser feitas pelo 
Portal SMetal, no campo “Denuncie” 
(www.smetal.org.br/denuncie), ou pelos 
telefones (15) 3334-5404 e (15) 3334-5445.



verão na Ilha

Inscrições para estadia
na Colônia em dezembro 
começam nesta sexta

A Colônia de Férias dos Meta-
lúrgicos, que fica na Ilha Comprida, 
será reaberta no mês de dezembro e 
as inscrições começam já nesta sex-
ta-feira, 1º de novembro, e vão até o 
próximo dia 8. Os períodos disponí-
veis são: de 4 a 8 de dezembro, de 11 
a 15, de 18 a 22, de 24 a 29 (Natal) 
e de 31 a 5 de janeiro (Réveillon). 

Segundo o secretário de admi-
nistração e finanças do Sindicato 
dos Metalúrgicos de Sorocaba e 
Região (SMetal), Tiago Almeida do 
Nascimento, as fortes chuvas que 
ocorreram nas últimas semanas no 
Litoral de São Paulo atrasaram as 
obras e não foi possível a entrega da 
Colônia no mês de novembro, como 
havia sido anunciado anteriormente. 

“As obras estão a todo vapor 
para entregarmos ao associado e 
seus familiares, a tempo das fes-
tas de fim de ano e alta temporada, 
uma Colônia toda revitalizada, com 
pisos trocados, novos colchões e fo-
gões - de modelos cooktop -, além 
melhorias estruturais”, afirma.

Clube fecha no sábado; 
domingo tem show
Devido ao feriado de Dia de Finados, no 
próximo sábado, 2 de novembro, o Clube 
de Campo dos Metalúrgicos, no Éden, 
não abre. Já no domingo, dia 3, o local 
funciona normalmente, das 9h às 18h, 
e terá ainda show com a cantora Eliza 
Machado, que traz em seu repertório o 
melhor do pop e sertanejo. A apresentação 
começa às 14h, na área na lanchonete. 
Para uso das piscinas é obrigatória 
a apresentação de exame médico. 
Informações pelo (15) 3225-3377 ou 
acesse www.smetal.org.br/clube

Mostra de Cinema e 
Direitos Humanos
Na quarta-feira, 6 de novembro, às 
19h, começa a 12ª Mostra de Cinema e 
Direitos Humanos, sediada no Sindicato 
dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região 
(SMetal), com a exibição do documentário 
“Heróis” (70min), que conta as trajetórias 
de superação dos desportistas como 
Rafaela Silva, Popople Misenga e 
Rogério Sampaio. Após cada exibição, 
serão convidadas pessoas que atuam na 
sociedade em prol dos direitos humanos 
para debaterem sobre o tema. No dia 6, 
o convidado é o presidente da Associação 
Sorocaba Futebol de Amputados, Adilson 
Nunes de Souza (Dinho).

Dez equipes continuam 
na 14ª Taça Papagaio
Apenas dez das 20 equipes inscritas 
na Taça Papagaio de Futsal do SMetal 
continuam na disputa pelo título de 
campeã da 14ª edição do Torneio. São 
elas: Prysmiam Group, Flex Marokita, 
InhakaPura, Grupo Syl, Orriver Plate – ZF, 
Canela de Pedreiros, River Fusão, DPR/
Juventos, Clarios e Desmaia Corpo. Neste 
domingo, 3, acontece a quinta rodada 
do Torneio, com dois jogos: Prysmiam 
Group x Flex Marokita, às 9h15; e Inhaka 
Pura x Grupo Syl, às 10h30. A partir da 
rodada deste domingo, as partidas são 
eliminatórias.

Inscrições abertas para o 
Vestibulinho das Etecs
Estão abertas as inscrições para o processo 
seletivo do primeiro semestre de 2020 das 
escolas técnicas estaduais (Etecs) Rubens 
de Faria e Souza, no Lageado; Fernando 
Prestes, no Jardim Paulistano; e Armando 
Pannunzio, no bairro Parada do Alto. A 
taxa é de R$ 30 e os cursos gratuitos. 
O exame será aplicado no dia 15 de 
dezembro (domingo), a partir das 13h30. 
Os interessados têm até as 15h do dia 12 
de novembro para se inscreverem por meio 
do site do Vestibulinho Etec  
(www.vestibulinhoetec.com.br)

notas
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SMetal firma sete novos convênios
Salão de festas, serviços automotivos e em saúde, além de vantagens na compra de um 
imóvel foram alguns dos novos convênios firmados pelo SMetal para os metalúrgicos 
sindicalizados e seus dependentes. Para ter acesso ao desconto é só apresentar um 
documento com foto e a carteirinha do Sindicato no ato da compra ou utilização do serviço. 

• Cantinho da Vó Maria -  
Eventos e Locações 
Éden. (15) 99608-5612. 50% de 
desconto na locação do salão de 
festas para associados e dependentes 
(válido para sábados, domingos e 
feriados, por 4 horas de festa).

• Conframa Fuel Injection - 
Serviços Automotivos 
Éden. (15) 3225-2696 e (15) 99786-
3325. 20% de desconto na mão 
de obra à vista, ou 10% a prazo, 
nos serviços de mecânica em geral, 
injeção eletrônica e higienização ar 
condicionado, para veículos nacionais 
e importados.

• Clínica Oftalmológica Brasimed 
Centro. (15) 3234-0834. 50% de 
desconto em consultas oftalmológicas 
e 20% nos demais procedimentos 
(exames, entre outros).

• Dominus Condomínio 
Residencial 
Lopes de Oliveira. (15) 3035-4931 
e (15) 99787-4428. Na aquisição 
de uma casa ou Kitnet, o associado 
ganha o guarda roupa de solteiro ou 
um rack de parede para TV, além de 
outras vantagens nas condições para 
a documentação. 

• Evoluire 
 Vila Independência. (15) 3321-2496, 
(15) 3036-3750 ou (15) 99790-5900. 
Desconto de 50% nas consultas de 
psicologia, psicanálise, nutrição e 
massoterapia. Primeiro atendimento é 
gratuito (em Psicologia e Psicanálise / 
agendamento prévio).

• Horie Saúde e Bem Estar – 
Odontologia 
Santa Rosália. (15) 3329-2149 e 
(15) 97405-0501. Descontos de 50% 
sobre a tabela SOESP e descontos 
especiais em implantes e ortodontia. 
A avaliação é gratuita, mediante 
agendamento prévio.

• Instituto Doci – Saúde 
Centro. (15) 3018-1061 e (15) 
3037-2986. Desconto de 50% 
consultas médicas (dermatologia, 
endocrinologista, gastroenterologia, 
urologista, neurologista, pediatra, 
cardiologista, entre outros) e de 20% 
à 50% em procedimentos estéticos.

www.smetal.org.br/convenios

Além de obras estruturais, como troca de pisos, medidas contra umidade, 
pintura e melhorias nos quartos e em áreas comuns, foram trocados os 
colchões, os fogões e utensílios domésticos

Valores e sorteio
Os associados e dependentes 

interessados em se hospedar na 
Colônia devem se inscrever pes-
soalmente, na sede do Sindicato, 
de segunda a sexta-feira, das 8h30 
às 18h. Caso o número de pessoas 
inscritas ultrapasse o de vagas, ha-
verá sorteio dia 11 de novembro, 
às 18h30, no SMetal.

O valor do pacote para os três 
primeiros fins de semana continua 
de R$200 por quarto - seja para 
quatro pessoas ou seis - e estadia 
de cinco dias (de quarta a domin-
go). Já para o Natal e Ano Novo, o 
pacote foi estendido para seis dias, 
até o fim de semana (de 24 a 29 e 
de 31 a 5), e valor sobe para R$ 
500 por quarto. O check-out deve 
ser feito até às 18h do domingo.

A Colônia de Férias do SMetal 
fica no Balneário Britânia, de fren-
te para o mar, e tem 40 apartamen-
tos - 36 de quatro lugares e quatro 
de seis lugares. Informações pelo 
telefone (15) 3334-5415.


