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Metalúrgicos de Sorocaba e 
região sem reajuste nos salários e 

renovação das cláusulas sociais devem 
denunciar ao Sindicato. Confira 

algumas das empresas do G10 que 
estão emperrando as negociações da 

Campanha Salarial 2019.

Cadê o
reajuste?

Novembro Azul um movimento mundial que reforça 
a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do 
câncer de próstata



Um projeto que 
arrecada milhares 
de toneladas de 
alimentos para 

doação de cestas 
às famílias carentes
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Natal Sem Fome: um sopro de esperança
Sentimos o peso de 2019. Faltando um mês 

e pouco para o Natal e estamos exaustos. O de-
semprego atinge mais de 13 milhões de pessoas, 
o desalento muito mais. 

A desigualdade social atingiu patamar recorde. 
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua (Pnad Contínua), do IBGE, publicada 
recentemente, com dados de 2018, mostra que a 
metade mais pobre da população, quase 104 mi-
lhões de brasileiros, vivia com apenas R$ 413 
mensais, considerando todas as fontes de renda.

Essa desigualdade ressoa em toda a sociedade, 
mesmo naqueles que estão empregados com car-
teira assinada. Essa crise social e política também 
interfere nas relações fora do mundo do trabalho.

Imagine a situação dos que estão desalenta-
dos – os que já desistiram de procurar emprego, 
que vivem de bicos – os que estão desemprega-
dos ou em vulnerabilidade social, nessa época 
em que as leis servem apenas para os ricos fica-
rem mais ricos. 

Para prestar auxílio a centenas de famílias de 
Sorocaba e região, o SMetal dá continuidade este 

da situação do país, foi retomado em 2017.
A orientação da diretoria do SMetal continua 

a ser a luta por uma sociedade mais igualitária, 
por isso, a luta por direitos e conquistas dos tra-
balhadores ocorre, em várias instâncias, dentro e 
fora das fábricas.

Buscamos reverter as mazelas, os retrocessos, 
com a manutenção dos direitos na Campanha Sa-
larial e nas dezenas de outras negociações que 
ocorrem no dia a dia com as fábricas, seja pelas 
contrapartidas em jornada, em bancos de horas, 
seja na conquista de vale-compra, de melhorias 
no convênio, etc.

Apoiar esta entidade representativa dos traba-
lhadores é fortalecer a luta por direitos e contra a 
desigualdade.

Como na edição anterior, voluntários serão 
bem-vindos nesse Natal Sem Fome. Acompanhe 
nosso portal, redes sociais para saber sobre as da-
tas dos mutirões. O lançamento será no próximo 
dia 13, às 19h, no Sindicato. 

A solidariedade é um bom passo para a mu-
dança.

editorial

ano, junto com o Banco de Alimentos, ao Natal 
Sem Fome. Um projeto que arrecada milhares 
de toneladas de alimentos para doação de cestas 
às famílias e entidades cadastradas no Banco de 
Alimentos.

O surgimento do projeto Natal Sem Fome 
ocorreu em 1994 e seguiu até 2012, sem inter-
rupção. Por conta da melhora na economia e a 
atuação do Banco de Alimentos, o projeto teve 
uma pausa e, infelizmente, com o agravamento 
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renovação de acordo

JORNADA 6X2 NA CLARIOS: Trabalhadores da Clarios, antiga Johnson Con-
trols, aprovaram a renovação do acordo de jornada 6x2 para, aproximadamente, 
40% dos que trabalham na produção. Em contrapartida, eles terão os feriados de 
Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, dia 24, Natal, 31 e 1º de janeiro como folgas. 
Na assembleia realizada pelo SMetal nesta semana, o diretor executivo Antonio 
Welber Filho (Bizu) e os membros do CSE colocaram em votação também a pauta 
de reivindicação por complementação da Campanha Salarial, que foi aprovada.

Além do pacotão de reformas 
econômicas que o governo de Jair 
Bolsonaro (PSL) entregou nesta 
terça-feira (5) ao Congresso Nacio-
nal, com medidas como a redução 
de jornada e salários dos novos ser-
vidores públicos federais, a equipe 
econômica liderada pelo banqueiro 
Paulo Guedes, vai lançar um novo 
modelo de contratação, com menos 
direitos para trabalhadores e traba-
lhadoras da iniciativa privada.

O novo modelo de contratação, 
que vem sendo chamado pelo go-
verno de “Trabalho Verde e Amare-
lo”, deverá valer para jovens de 18 
a 29 anos, no primeiro emprego, e 
para pessoas com mais de 55 anos, 
com dificuldades para encontrar re-
colocação no mercado de trabalho 
– não pode ser aposentado. O salá-

rio máximo será de 1,5 salário mí-
nimo, o equivalente a R$ 1.497,00 
se considerado o mínimo atual.

Além de salário baixo, terá in-
centivos para o empresariado, 
como redução da multa sobre o 
Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) paga pelos patrões 
em caso de demissão sem justa 
causa, dos atuais 40% para 20%, 
além de redução da contribuição 
mensal para o FGTS dos atuais 8% 
para 2%.

As informações são do Estadão/
Broadcast, que ressalva ainda que 
o governo vai livrar as empresas 
de pagar a contribuição patronal de 
20% sobre a folha para o Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) 
e as alíquotas do Sistema S, do sa-
lário-educação e do Incra.

Governo quer reduzir de 40% 
para 20% multa do FGTS

menos direitos
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O impacto do reajuste salarial devido às ne-
gociações da Federação dos Metalúrgicos do 
Estado de São Paulo (FEM/CUT) e dos sindi-
catos filiados foi de R$ 286.811.938,38, bene-
ficiando, no total, 138.107 trabalhadores em 51 
municípios. Os dados foram compilados pelo 
Dieese FEM/CUT.

A Federação e os sindicatos filiados, como o 
SMetal, assinaram as Convenções Coletivas no 
dia 29 de outubro, em São Paulo, com as banca-

das patronais do G2, G3, G8.2, G8.3, Fundição, 
Sindicel e Sindratar.

A proposta aprovada nesses grupos patronais 
foi de 3,80% de reajuste salarial (3,28% da in-
flação da data-base mais 0,5% de aumento real), 
retroativo ao mês de setembro, e renovação das 
cláusulas sociais da Convenção Coletiva.

Em Sorocaba, o reajuste nos salários dos tra-
balhadores representados pelo SMetal pode in-
jetar R$ 5,5 milhões por mês na economia local 

e regional, chegando a até R$ 73,6 milhões em 
um ano. Atualmente, cerca de 36 mil metalúrgi-
cos fazem parte da base do Sindicato.

O presidente do SMetal, Leandro Soares, 
destaca que o reajuste salarial é muito impor-
tante, mas não menos importante é assegurar as 
cláusulas sociais, porque são elas que mantém 
ou ampliam os direitos, como licença-mater-
nidade, adicionais, estabilidade, entre outros 
itens.
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Diversas empresas do Grupo 10, formado predo-
minante por pequenas e micro empresas de manuten-
ção industriais, funilarias, entre outras, continuam 
emperrando as negociações da Campanha Salarial 
2019. Por isso, a diretoria do Sindicato dos Metalúr-
gicos (SMetal) reitera o pedido ao trabalhador que 
não teve reajuste nos salários e Acordo Coletivo de 
Trabalho assinado que denuncie à entidade.

As denúncias podem ser feitas pelos telefones 
(15) 3334-5404 e (15) 3334-5445 ou pelo Portal 
SMetal, www.smetal.org.br/denuncie 

Até o fechamento desta edição da Folha Meta-
lúrgica, haviam 81 acordos fechados entre o SMetal 
e empresas do G10, que abrangem cerca de 550 tra-
balhadores. Ao todo, aproximadamente 93% dos me-
talúrgicos representados pelo Sindicato já garantiram 
reajuste nos salários e renovação da Convenção ou 
Acordo Coletivo.

Para pressionar as empresas a negociarem com o 
SMetal, semanalmente, o Sindicato vai divulgar algu-
mas das fábricas que se negam a conceder direitos e 
reajuste aos trabalhadores. Nesta semana, a denúncia 
é de empresas do G10 com mais de 50 trabalhadores 
(confira a lista ao lado).

“Vamos continuar cobrando e buscando a valori-
zação nos salários e as cláusulas sociais, mas é extre-
mamente importante que os trabalhadores denunciem 
as empresas para que o Sindicato consiga garantir 
acordo para o maior número de trabalhadores”, afir-
ma o presidente do SMetal, Leandro Soares.

Campanha Salarial beneficia mais de 
138 mil metalúrgicos no estado de SP
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Empresas do G10 com
mais de 50 trabalhadores

 sem acordo coletivo

Empresas do Grupo 10 se negam
a conceder reajuste e direitos

REAJUSTE E CONVENÇÃO

CONVENÇÃO COLETIVA
Já estão disponíveis no Portal SMetal os 

aditamentos às Convenções Coletivas do 
G2, G3, Fundição, Sindicel e Sindratar, com 

os pisos e salários reajustados, e também as 
CCTs completas do G8.2 e G8.3. Acesse: 

• NIPRO 
 (em negociação)

• REV BRAZIL 
 (em negociação)

• EISENMANN 

• LIGHT-TOOL

• CBA - COMPANHIA 
BRASILEIRA DE ALUMÍNIO

• CONAL

• TEBROECK

• BFOUR USINAGEM

• MAFRAN 

• CENTER PEÇAS FABBRI

• RAFH

• JP INDÚSTRIA

• GPA SERVIÇOS 

• HONISUL

EM NEGOCIAÇÃO: Na REV Brazil, em Sorocaba, o Sindicato já se 
reuniu para negociar, mas não há proposta fechada

www.smetal.org.br/convencao-coletiva

DENUNCIE
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.
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Ubuntu SMetal
Sábado tem Mostra de
Cultura e Arte Negra no SMetal

Campanha Natal Sem Fome 2019
será lançada no dia 13 de novembro

Acontece neste sábado, dia 9, 
a 1ª Mostra de Cultura e Arte Ne-
gra “Ubuntu SMetal”. Das 8h30 às 
22h, a sede do Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Sorocaba será tomada 
por música, rodas de conversas, 
exposições, capoeira, teatro e mui-
to mais, para evidenciar a impor-
tância do Mês da Consciência Ne-
gra. A entrada é aberta ao público 
e gratuita.

O evento é uma realização do 
Coletivo Racial do SMetal, em 
parceria com Associação Ação Pe-
riférica e o produtor Tutuba Maya. 
“Novembro é o mês de ressaltarmos 
a grandeza da nossa cultura, que é 

tão diversificada e alegre, mas tam-
bém de relembrar grandes guerrei-
ros na luta do nosso povo em prol de 
liberdade e igualdade, como Zumbi 
e Dandara”, conta  o dirigente sindi-
cal Everton da Silva Souza, do Co-
letivo Racial SMetal.

Entre as atrações musicais estão 
o Mukumby, de maracatu e percus-
são popular; os rappers sorocaba-
nos do ‘X da Questão’ e o grupo 
Firma o Ponto, com o melhor do 
samba de terreiro. Haverá ainda 
desfile de beleza, roda de capoeira, 
culinária afro, oficinas e o espetá-
culo “Mata Rasteira”, encenado 
pelo Grupo Caras Pintadas de tea-

tro, de Belo Horizonte (MG).
A sede do Sindicato dos Meta-

lúrgicos fica na Rua Julio Hanser, 
140, próxima à Rodoviária e ao ter-
minal de ônibus São Paulo.

Feira Crespa
Continuando as comemorações 

pelo Mês da Consciência Negra, no 
domingo, 10, a partir das 14h, acon-
tece no SMetal a 4ª edição do Raiz 
Crespa com diversas atrações, como 
feira afro empreendedora, batalha 
de tranças e cortes, música ao vivo, 
área de alimentação, entre outras. 
A entrada é uma caixa de leite, mas 
crianças até 10 anos são liberadas.

Oito equipes continuam 
na Taça Papagaio

As equipes Prysmian Group e Inhaka Pura 
levaram a melhor na última rodada da 
14ª Taça Papagaio de Futsal do Sindicato 
dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região 
(SMetal), no domingo, dia 3, e continuam 
na disputa do campeonato, junto com 
Canela de Pedreiros, Clarios, Desmaia 
Corpo, DPR/Juventos, Orriver Plate – ZF 
e River Fusão. Neste domingo, 10 de 
novembro, o campeonato continua com 
mais duas partidas: às 9h15, Orriver 
Plate ZF x Prysmian Group; e 
às 10h30, Canela de Pedreiros 
x Inhaka Pura. Os jogos agora são 
eliminatórios.

Sexta terminam as inscrições 
para estadia na Colônia

Termina nesta sexta-feira, dia 8, a 
inscrição para a Colônia de Férias dos 
Metalúrgicos, na Ilha Comprida, para 
estadia no mês de dezembro. Os períodos 
disponíveis 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). Os 
associados e dependentes interessados em 
se hospedar na Colônia devem se inscrever 
pessoalmente, na sede do Sindicato, de 
segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h. 
Caso o número de pessoas inscritas 
ultrapasse o de vagas, haverá sorteio dia 
11, às 18h30, no SMetal.

Sábado é Dia Nacional 
da Coleta de Alimentos

Neste sábado, 9, acontece a 14ª edição 
do Dia Nacional da Coleta de Alimentos, 
nos supermercados Carrefour Esplanada 
e Sonia Maria, Coop da Árvore Grande e 
da Itavuvu, Grupo Big (antigo Walmart) 
e Barbosa Itavuvu, em Sorocaba. Das 
9h às 19h, dezenas de voluntários 
estarão nos locais convidando os 
clientes a colaborarem com a doação de 
alimentos. Os produtos arrecadados serão 
distribuídos pelo Banco de Alimentos 
a asilos, creches, ONGs, entre outras 
entidades cadastradas, para ajudar a 
complementar a refeição de centenas de 
famílias carentes de Sorocaba e região.

notas
Folha Metalúrgica - Novembro de 2019 - Ed. 955Página 4

SOLIDARIEDADE

Di
vu

lga
çã

o

PROGRAMAÇÃO UBUNTU
(Sábado)
8h30  Abertura do Evento 
9h Oficina de Beleza Negra 
10h Roda de Conversa:  
Olhos que condenam e Mov. Black Money
14h DJ Subrinho 
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
Feira Afro Empreendedorismo  
durante toda programação.

Será lançada no próxima quar-
ta-feira, dia 13, a campanha Natal 
Sem Fome 2019, organizada pelo 
Sindicato dos Metalúrgicos de So-
rocaba em parceria com outras enti-
dades. A atividade acontece a partir 
das 19h, na sede do SMetal. 

Na edição deste ano, os alimen-
tos serão arrecadados por meio dos 
mutirões nos bairros e na porta de 
supermercados - que serão realiza-
dos por voluntários - nas fábricas 
metalúrgicas e nos postos fixos ins-
talados pela cidade.

Todos os produtos arrecadados 
serão destinados ao Banco de Ali-
mentos, que será responsável pelo 
cadastro das entidades que irão en-
caminhar as doações às famílias ca-
rentes da cidade.

O secretário de Administração 
e Finanças do SMetal, Tiago Al-
meida do Nascimento, também 
presidente do Banco de Alimentos, 
explica que com o alto índice de 

desemprego, a fome voltou a bater 
na porta dos brasileiros. 

“Atualmente, 104 milhões de 
brasileiros vivem com o equivalen-
te a meio salário mínimo, ou seja, 
R$ 413 por mês. E em Sorocaba 
não é diferente, é só observar a 
quantidade de pessoas pedindo di-
nheiro nos semáforos pela cidade”, 
lamenta.

Ele conta que o atual cenário 
local e nacional é um dos princi-
pais motivos da retomada do Natal 

Sem Fome, que teve sua primeira 
edição em 1994, durou 19 anos 
consecutivos e voltou a ser reali-
zada em 2017. “Nosso objetivo é 
proporcionar um Natal mais feliz, 
com comida na mesa, a milhares de 
sorocabanos”, completa.

A organização e coordenação 
da Campanha é do SMetal, mas 
outros parceiros já estão aderindo 
à ação de solidariedade, como enti-
dades sociais e sindicais, a subsede 
da CUT Sorocaba, entre outras.

ÚLTIMA EDIÇÃO: Em 2017, foram arrecadadas 15 toneladas de alimentos em Sorocaba


