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Dois anos após a Reforma Trabalhista os números provam que o 
mercado de trabalho está estagnado. A qualidade do emprego só 

piora com a informalidade. Mesmo assim, nova medida do governo, 
o Programa Verde Amarelo vai tirar encargos dos empresários e 

taxar mais os trabalhadores. Confira nas páginas 2 e 3.

Precarizar não
gera emprego!

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



A Reforma Trabalhista 
não aumentou as 

oportunidades de trabalho 
e o novo programa Verde 

e Amarelo precarizará 
ainda mais
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Até quando dizer amém?
Qual a contrapartida do banco de horas você 

conseguiria se negociasse diretamente com o chefe? 
Para aliviar os encargos dos empresários quem  será 
taxado?

O governo Bolsonaro quando não está tuitando 
nas redes sociais, vive dando canetadas contra os di-
reitos dos trabalhadores. No dia em que a Reforma 
Trabalhista completou dois anos, 11 de novembro, 
ele publicou a Medida Provisória 769 que viabiliza 
o Programa Verde e Amarelo. 

A Reforma Trabalhista não aumentou as opor-
tunidades de trabalho (leia mais na pág. 3) e agora, 
esse novo programa pretende, de forma autoritária 
e irresponsável, retirar o direito daqueles que forem 
contratados pelo programa, direcionado para jovens 
de 15 a 29 anos.

Por que é precarizar ainda mais? Porque o traba-
lhador contratado por esse programa poderá trabalhar 
aos domingos e feriados, terá que negociar seu pró-
prio banco de horas e não terá direito à multa de 40% 
do FGTS quando demitido, mas sim de apenas 20%. 
Além disso, a empresa que aderir ao programa não 
contribuirá com o Sistema S (que sustenta Sesi, Sesc e 
Senai, por exemplo), nem à Previdência Social e não 
pagará mais 8% do FGTS do trabalhador e sim, 2%. 

Ou seja, vá em frente, vire à direita e troque uma 
ideia com seu patrão sobre qual o valor do benefício 
que você terá. Leve a cara e também a coragem.

Não é com essa medida provisória que ficou claro 
que esse governo prioriza o marketing ao invés das 
ações. De 2002 a 2014 tivemos o auge do mercado 
de trabalho no Brasil, gerando empregos em todas as 
atividades econômicas, com desenvolvimento e não 
com precarização.

Infelizmente, o projeto que começou a ser articu-
lado de 2014 para cá, que se formou para a derrubada 
a presidente Dilma em 2016, se consolidou, em vários 
passos, como a aprovação da Reforma Trabalhista, da 
Reforma da Previdência, e agora, essa Medida Pro-
visória chamada de “Programa Verde e Amarelo”. 
Quem ainda apoia esse projeto, que se consolidou em 
retrocesso em larga escala, deve se conformar com sa-
lário menor, com a dificuldade de arrumar emprego, 
com banco de horas às avessas. 

Há uma música da banda Plebe Rude que questio-
na: “Até quando esperar?”. Afinal, “com tanta riqueza 
por aí, cadê a tua fração”. Mas, enquanto isso, “posso, 
vigiar o seu carro, te pedir cigarro, engraxar o seu sa-
pato?

É isso que o governa espera de seus cidadãos?

editorial

Bolsonaro reduzirá os encargos para os empresá-
rios e vai taxar quem? O trabalhador! Porque a partir 
dessa Medida Provisória, ele passa a pagar 8% para o 
INSS de seu seguro-desemprego. 

A contratação total de trabalhadores na modali-
dade Verde e Amarelo fica limitada a 20% do total 
de empregados da empresa. Mas com a extinção do 
Ministério do Trabalho e com o enfraquecimento da 
fiscalização no trabalho, quem garante que os empre-
gadores não substituirão os trabalhadores atuais pela 
nova modalidade de contratação? Já que pelo progra-
ma, haverá redução de encargos.

Além da contratação, a Medida Provisória tam-
bém altera a lei 10.101 que aborda o Programa de 
Participação nos Lucros, o PPR. Ela poderá ser nego-
ciada apenas entre as partes, trabalhadores e empre-
sas, sem negociação do Sindicato.
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15º CECUT

Os delegados e delegadas do 15º Congresso 
Estadual da CUT São Paulo (CECUT) elegeram na 
última sexta-feira, dia 8, a direção que irá coman-
dar a Central de 2019 a 2023. A chapa única foi 
eleita por unanimidade e reelegeu o professor 
Douglas Izzo como presidente da entidade. 

Do ramo metalúrgico, a dirigente do SMetal, 
Priscila Silva (foto), membro do CSE da NSGC 
(Gestamp), assume o cargo de Secretária da Ju-
ventude e João Vicente Silva Cayres, do Sindicato 
do ABC, será o Secretário-Geral da CUT São Paulo. 

Durante o Congresso, os membros da nova diretoria foram unânimes em re-
forçar que os próximos quatro anos serão de unidade e disposição de luta junto 
aos sindicatos e às bases.

Exatamente após dois anos de 
ter entrado em vigor a Reforma 
Trabalhista, que não cumpriu a 
promessa de gerar emprego, o go-
verno Bolsonaro anunciou nesta 
segunda, 11 de novembro, o Pro-
grama Verde Amarelo, via Medi-
da Provisória.

“Mais um programa para ser 
vantajoso apenas para os empre-
sários”, critica o secretário-geral 
do SMetal, Silvio Ferreira.

Na canetada, o governo reduz 
os encargos para empresas e é 
restrito a jovens entre 18 anos e 
29 anos, que terão direito à uma 
remuneração até 1,5 salário mí-
nimo.

Os contratos de trabalho terão 

duração de dois anos, a serem 
assinados a partir de janeiro de 
2020, sendo permitidas contrata-
ções até o fim de 2021.

Você sabe quais encargos os 
empresários deixarão de pagar? 
Os da Previdência (mas não esta-
va quebrada?), o salário-educação 
e o Sistema S (que sustenta a rede 
Sesc, Sesi e Senai, por exemplo). 
Além disso, a multa do FGTS nas 
demissões sem justa causa cairá 
de 40% para 20% e ainda cobra-
rá 8% do seguro-desemprego dos 
trabalhadores.

Em síntese, o programa do go-
verno beneficia os mais ricos para 
explorar ainda mais os trabalha-
dores.

Novo programa taxa ainda 
mais os trabalhadores

verde amarelo
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Dirigente do SMetal é eleita 
secretária da juventude da CUT-SP
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empregos

O mercado de trabalho de Sorocaba acompa-
nha o cenário nacional na medida em que teve seu 
auge em 2014, com 211.073 trabalhadores com 
carteira assinada, e passou à crise que extinguiu 
20 mil postos de trabalho de 2014 a 2017.

Segundo os dados do Caged, compilados pelo 
economista da subseção do Dieese dos Metalúr-
gicos de Sorocaba, Fernando Lima, o período em 
que houve melhorias em todas as atividades eco-
nômicas (comércio, indústria, serviços, etc) foi de 
2002 a 2014, no qual houve um fenômeno nacio-
nal de criação de empregos. Somente em Soroca-
ba os postos de trabalho na categoria metalúrgica 
dobraram de 19 mil para 38 mil.

A partir de 2014, a crise política iniciada com 
Aécio Neves questionando o resultado das elei-
ções e, depois, com a operação Lava Jato que afe-

tou a dinâmica econômica e social do 
país. Aliando-se às medidas restritivas 
do governo Temer em 2016, resultou no 
atual cenário desastroso para os trabalhado-
res. Só em Sorocaba foram 20 mil postos que 
deixaram de existir, entre 2014 e 2017.

Desse total, 15.500 foram fechados na indús-
tria de transformação de Sorocaba (metalúrgicas, 
vestuário, alimentícia, vidro, borracha, papel). 
“Isso ainda gera uma dificuldade enorme para o 
trabalhador desempregado arrumar emprego e a 
indústria de transformação ainda não deu sinal de 
retomada na região de Sorocaba”, avalia o presi-
dente do SMetal, Leandro Soares.

Entre as empresas que fecharam as portas, 
nesse período, estão: Tecsis, Comask, Campari, 
Grupo Momesso, Pries, diminuição da Jaraguá, 

Como no Brasil, Sorocaba também teve um 
aumento visível da informalidade. “É a forma 
que as pessoas buscam para sobreviver, mas e 
quanto as pessoas que não se adéquam à informa-
lidade?”, questiona o secretário de organização 
do SMetal, Izídio de Brito (foto).

Para pensar nessas questões e buscar alter-
nativas que auxiliem a classe trabalhadora, o 
SMetal deu início a um grupo de trabalho sobre 
o desemprego em Sorocaba, com representantes 
de vários setores. “O importante desse trabalho, 
coordenado pelo Izídio, é o de obtermos as infor-
mações dos órgãos responsáveis e cobrarmos po-
líticas para o fortalecimento do desenvolvimento 
industrial em Sorocaba e na região, porque são 
vários os critérios que se tem para conseguir uma 
vaga de trabalho e fica claro que só a qualificação 
não dá resultado a curto prazo”, endossa Leandro 
Soares.

Desestruturação do mercado
Embora não seja o principal fator para a di-

minuição do desemprego, a qualificação tem seu 
papel para mostrar aos empresários que em Soro-

caba, por exemplo, tem mão de obra qualificada 
para quando houver uma expansão econômica. 
“O problema é que o momento atual não sina-
liza essa expansão, porque o governo está indo 
na contramão do desenvolvimento, implemen-
tando medidas autoritárias que desestruturam o 
mercado de trabalho, com mais informalidade e 
precarização”, explica Izídio (leia mais na pági-
na 2 sobre outro pacote da maldade lançado pelo 
governo).

Conto da Carochinha
“Todos os artifícios utilizados para a funda-

mentação da Reforma Trabalhista foram desmen-
tidos dois anos após a nova legislação entrar em 
vigor, visto que a promessa de gerar emprego não 
se cumpriu”, constata o advogado do SMetal, 
Marcio Mendes. “Pelo contrário, só a informali-
dade aumentou, fazendo com que famílias vivam 
desprotegidas de direitos”, completa.

O número de pessoas desempregadas pratica-
mente não alterou nestes dois anos de Reforma 
Trabalhista. A taxa geral de desemprego mudou 
pouco depois da aprovação da reforma — era de 

12,2%, em outubro de 2017, e hoje está em 11,8%.
Enquanto as vagas com CLT se rastejam, a in-

formalidade cresce. Com vagas precárias e sem 
remuneração decente, também não há consumo 
e o PIB (Produto Interno Bruto) não sai do 1% 
este ano.

Por que a precarização não diminui o desemprego?
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Sorocaba vive mercado
de trabalho estagnado
Dois anos após a Reforma Trabalhista, o cenário é ainda pior, com aumento da informalidade

entre outras, afetando a vida de aproximadamente 
80 mil sorocabanos, considerando as famílias dos 
trabalhadores.

Sem sinal de recuperação
De 2017 a setembro deste ano foram gerados 

apenas 4.036 postos, número muito distante dos 
20 mil perdidos. 

O economista da subseção Dieese dos Metalúr-
gicos de Sorocaba, Fernando Lima, conclui: “como 
a quantidade de postos de trabalho é bem menor em 
relação a 2014, o ritmo de contratação também é 
menor, assim como o de demissões. Ou seja, temos 
um mercado de trabalho estagnado e com grande 
número de trabalhadores à procura de emprego”.



campanha salarial

Multinacionais serão acionadas 
para que cobrem acordos do G10

Banco de Alimentos
distribui doações do
Dia Nacional da Coleta 

Consciência Negra: 
‘Ubuntu SMetal’ evidencia 
luta pela diversidade

Fábricas metalúrgicas que pertencem ao grupo 
10, formado predominantemente por pequenas e 
micro empresas, e que ainda não fecharam acordo 
coletivo da Campanha Salarial 2019 continuam sen-
do cobradas pelos dirigentes sindicais.

“Se necessário, vamos conversar também com 
as empresas grandes que se utilizam dos serviços 
dessas fábricas menores porque não é justo que os 
trabalhadores fiquem sem reajuste e sem garantias 
de direitos. A responsabilidade é de todos”, pontua o 
secretário de organização do SMetal, Izídio de Brito.

O Sindicato já começou a fazer mobilizações nas 
fábricas metalúrgicas do G10 para reivindicar que 
os acordos sejam feitos o quanto antes. “Estamos 
recebendo várias denúncias informando que estão 
sem o merecido reajuste. Fora isso, estamos atentos 
a outros problemas que são frequentes, como a falta 
de depósito do Fundo de Garantia. As medidas já 
estão sendo tomadas”, conclui Izídio.

A Federação Estadual dos Metalúrgicos (FEM/
CUT) entregou a pauta de reivindicação da Campa-
nha em julho. A assinatura das Convenções Coleti-

Sede fecha dias 15 e 20; 
Clube de Campo abre
Nos feriados do dia 15, Proclamação da 
República, e 20, dia Consciência Negra, não 
haverá atendimento na sede do Sindicato 
dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região. Já o 
Clube de Campo, que fica no Éden, funciona 
normalmente – de quarta a domingo, das 9h 
às 18h – inclusive nos feriados. A entrada de 
metalúrgicos sindicalizados e dependentes 
é gratuita, basta apresentar a carteirinha do 
SMetal. Cada associado pode levar ainda 
mais três familiares convidados, mediante o 
pagamento de taxa. Para agendamento de 
quiosque com churrasqueira é só entrar em 
contato pelo (15) 3225-3377. Informações no 
www.smetal.org.br/clube

Lançamento da campanha 
Natal Sem Fome 2019
Foi lançada nesta quarta-feira, dia 13, a 
campanha Natal Sem Fome 2019, organizada 
pelo SMetal em parceria com outras entidades 
de Sorocaba e região. Criada em 1994, a 
ação tem como intuito unir forças com um 
único objetivo, doar alimentos a famílias 
carentes e fazer um Natal mais feliz, com 
comida na mesa. Os produtos arrecadados 
serão distribuídos pelo Banco de Alimentos de 
Sorocaba. A arrecadação será realizada por 
meio dos mutirões nos bairros e na porta de 
supermercados, nas fábricas metalúrgicas e nos 
postos fixos instalados pela cidade. Leia mais 
no Portal SMetal.

Taça Papagaio não 
terá jogos no domingo
Devido ao feriado de Proclamação da 
República, nesta sexta-feira, 15 de novembro, 
não haverá rodada de jogos da 14ª Taça 
Papagaio de Futsal do Sindicato dos 
Metalúrgicos (SMetal) no domingo, 17. A 
próxima rodada será no dia 24, no Clube de 
Campo, a partir das 9h15. O primeiro jogo 
será entre River Fusão e Orriver Plate - ZF e 
o segundo, às 10h30, entre DPR/Juventos e 
Canela de Pedreiros. As equipes que vencerem 
as partidas da rodada disputarão a semifinal 
contra a Clarios e a Desmaia Corpo, no dia 1º 
de dezembro. Confira no Portal SMetal as fotos 
da última rodada de jogos, que aconteceu no 
domingo, dia 10.

Mostra de Cinema terá 
exibição nesta quinta
‘Direitos da mulher, da criança e do adolescente 
e de refugiados e imigrantes’ serão debatidos, 
nesta quinta-feira, dia 14, na sede do SMetal, 
durante a 12ª Mostra de Cinema e Direitos 
Humanos, com a exibição dos documentários 
“À Espera” (Nivaldo Vasconcelos e Sonia André; 
Moçambique, 2016; e “Nós” (Thiago Simas; 
Brasil, 2017). Os convidados para debaterem 
os temas serão: Emanuela Barros, advogada, 
presidente do Conselho Municipal da Mulher e 
pelos direitos das mulheres; e Manoel Francisco 
Filho, professor, poeta, fundador do Coletivo 
Móbile Cultural e idealizador do Projeto “No 
caminho do sol”.  A entrada é gratuita.

notas
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Fábricas: Diretoria do SMetal cobra reajuste das empresas do G10

Foram distribuídas na manhã desta quarta-feira, 
13, as cestas de alimentos arrecadadas na 14ª edição 
do Dia Nacional da Coleta a 45 entidades cadastra-
das no Banco de Alimentos de Sorocaba (BAS). A 
ação de solidariedade aconteceu no último sábado, 
dia 9, das 9h às 19h, e arrecadou mais de 6 tonela-
das de alimentos em seis supermercados da cidade.

No Brasil, o Dia Nacional da Coleta de Alimen-
tos recebeu mais de 184 toneladas de doações em 
55 cidades e contou com cerca de 6.700 voluntários. 
Já em Sorocaba, a arrecadação teve a participação 
de 425 voluntários e irá beneficiar mais de nove mil 
pessoas carentes. 

“Em nome das milhares de famílias sorocaba-
nas e associações de Sorocaba, agradecemos a co-
laboração dos voluntários, dos representantes dos 
supermercados e dos clientes, que aceitaram parti-
cipar dessa importante campanha”, destaca o pre-
sidente do Banco de Alimentos, Tiago Almeida do 
Nascimento.

A campanha é promovida pela Companhia das 
Obras (CdO), organização não governamental, des-
de 2006.

Cerca de 700 pessoas passaram pela sede do 
Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba no último 
sábado, 9, para participar da 1ª Mostra de Cultu-
ra e Arte Negra “Ubuntu SMetal”. O evento, que 
durou o dia todo, teve muita música, exposições, 
feira afro, roda de capoeira, tudo para evidenciar 
a importância do Mês da Consciência Negra e do 
respeito à diversidade.

Realizada pelo Coletivo Racial do SMetal em 
parceria com Associação Ação Periférica e o pro-
dutor Tutuba Maya, a Mostra recebeu moradores 
de diversos bairros, inclusive de outros municípios.

“Acredito que o nosso principal objetivo foi 
atingido, o de abrir a mente do trabalhador preto 
e de toda a comunidade de que ele não está sozi-
nho nas bases. ‘Ubuntu’ não é só a temática afri-
cana de união, de humanidade, é a necessidade de 
todos entendermos a importância da solidariedade, 
da cooperação e do respeito, buscando o bem-estar 
coletivo”, afirmou o dirigente sindical e Coletivo 
Racial do SMetal, Everton da Silva Souza.

A galeria de fotos está disponível no Portal   SMetal: 
www.smetal.org.br/galeria

vas com os grupos patronais foi realizada dia 29 de 
outubro. Apenas o G10 e a Estamparia se recusaram 
a assinar as Convenções.

Ainda sem acordo
Entre as empresas que estão sem acordo estão: 

CBA, Conal, Fabbri, Nole e Cia, Modelação Soro-
cabana, Apeg, MDA do Brasil, G-Wind.

Fo
gu

inh
o

Fo
gu

inh
o

Fo
gu

inh
o


