
COMPARE
Confira os preços 
de alguns produtos 
da FarmaSin

#16DIASDEATIVISMO
Sorocaba tem ações 
pelo fim da violência 
contra a mulher

PARA JANEIRO 
Inscrição para estadia 
na Colônia de Férias 
começa dia 2 

PÁG. 2 PÁG. 4PÁG. 4

Filiado a CUT, CNM e FEM

CEP 18030-320

Informativo do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região

Nº 958 4ª  edição de Novembro  de 2019   Rua Júlio Hanser, 140  Lageado - Sorocaba/SP

PÁG. 3

Mesmo com o mercado de trabalho desaquecido, o 13º salário dos trabalhadores de Sorocaba deve injetar 
R$ 589,6 milhões na economia. Só na categoria metalúrgica, são R$ 178 milhões. Mas esse direito, mesmo sendo 
Constitucional, corre sério risco de ser extinto pelas medidas do governo. A Contratação Verde e Amarela permite 
o parcelamento do 13º em 12 vezes, o que pode fazer com que empresários diminuam o salário para agregar cada 

parcela. E o que garante que o governo não queira estender isso para todos?

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

DIREITO AMEAÇADO 

Este pode ser
o seu último



Estamos juntos para 
sair às ruas, para 

mobilizar a sociedade 
para caminhar por um 

novo amanhecer
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Uns suam e sangram, outros chicoteiam e oprimem
Não se pode perder a capacidade de se indig-

nar diante as injustiças. Por isso, nós do movi-
mento sindical continuamos a transformar nossa 
indignação em ações que possam trazer melho-
rias para a classe trabalhadora.

De 2016 para cá, foram várias alterações nas 
legislações com o propósito de conceder benefí-
cios aos empresários, ao capital estrangeiro, que 
não se preocupa com o meio ambiente e com a 
qualidade de vida do povo brasileiro.

Na edição anterior da Folha Metalúrgica ex-
pusemos os principais pontos da Medida Provi-
sória 905, que implementa a Contratação Verde 
e Amarela e modifica dezenas de outros direitos 
da CLT vigente.

A MP é pior que a própria Reforma Trabalhis-
ta, aprovada a toque de caixa em 2016 é pura ca-
netada do governo, sem debate com a sociedade, 
sem diálogo.

Ação após ação o governo prova para quem 
governa. Sabíamos disso antes dele ser eleito, 
mas a maioria dos eleitores ainda assim, o esco-
lheu. Com repercussão inclusive internacional, 
os danos ganham dimensões absurdas.

O povo chileno sofreu com a política neoli-
beral, que diminuiu os investimentos na saúde e 

Esperamos que a indignação tome conta des-
se país no bom sentido de se colocar no lugar do 
outro, daquele que sua e sangra e não daquele que 
chicota e oprime. 

Estamos juntos para sair às ruas, para mo-
bilizar a sociedade para caminhar por um novo 
amanhecer, que dê mais esperanças, mais alívio à 
nossa classe. Não podemos desanimar porque há 
muito a conquistar; primeiro, escolhendo o lado 
certo da luta. Não aceitando maçãs envenenadas 
dos contos de fadas. Essa fase tem que acabar para 
dar abertura ao protagonismo dos trabalhadores.

Porque sabemos que sem reação, o horizonte 
não tende a melhorar sozinho. Somos seres com 
potências de transformação, precisamos questio-
nar e evitar a submissão, mesmo nesses tempos 
difíceis de ameaças, de desemprego.

Não há estabilidade nem para quem não reage 
porque o lema do governo atual é rotatividade e 
precarização acima de todos. Lucros e favoreci-
mento a qualquer custo, acima de tudo.

Nessa esteira em que os brasileiros se encon-
tram, quem fica parado acaba indo pra trás e le-
vando consigo uma multidão. Sejamos todos e 
todas exemplos de resistência contra as injustiças 
e agentes de transformação.

editorial

educação, e também passou por essa Reforma 
da Previdência. Após salários de miséria e sem 
aposentadoria. Por isso, houve a revolta recente 
nas ruas.

A equipe de Bolsonaro e Paulo Guedes mes-
mo assim, fizeram aqui a política que foi feita 
lá, agravando ainda mais. Política que restringe 
o acesso às universidades, que limita o acesso 
à atendimentos na saúde e que faz trabalhador 
aceitar emprego sem direitos. Mas nem para a 
sobrevivência o salário dá!

Pela Contratação Verde e Amarela ou pelo 
contrato intermitente não dá para pagar aluguel, 
não dá para pagar um lazer com a família, não dá 
para comprar alimentos adequados para colocar 
todos os dias na mesa.
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De 25 de novembro a 10 de de-
zembro é realizada a campanha “16 
dias de ativismo pelo Fim da Vio-
lência Contra as Mulheres”, pro-
movida pelo Conselho Municipal 
dos Direitos da Mulher de Soro-
caba. Trata-se de uma mobiliação  
mundial que tem como objetivo 
conscientizar e alertar toda a socie-
dade sobre o tema.

A abertura aconteceu na Câmara 
Municipal de Sorocaba, com a au-
diência pública sobre “Violências 
reais e simbólicas contra a Mulher”.

As próximas atividades acon-
tecem nesta quinta, 28: às 14h, pa-
lestra “Pensando masculinidades e 
seus impactos sobre a violência”, 

na sede da Secretaria de Igualdade 
e Assistência Social, no Centro; e 
às 19h, exibição do documentário 
“O Silêncio dos Homens”, no au-
ditório do SMetal. As atividades 
são gratuitas e abertas ao público 
em geral, exceto a exibição do do-
cumentário que é exclusiva para 
homens.

Durante os 16 dias de ativismo, 
serão realizadas ainda panfletagem 
de um material alertando sobre os 
tipos de violência contra as mulhe-
res e informando a rede de apoio 
existente em Sorocaba. O panfleto 
será distribuído na região central da 
cidade, terminais de ônibus, entre 
outros locais.

Começa a campanha pelo fim 
da violência contra a mulher

16 dias de ativismo
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Veja a programação completa no Portal SMetal
www.smetal.org.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital, o presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES 
NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉ-
TRICO DE SOROCABA E REGIÃO, com fundamento no Estatuto Social, 
convoca todos os integrantes da categoria profissional para a Assembleia 
Geral Ordinária, a realizar-se no dia 28 do mês de novembro de 2019 (quin-
ta-feira), às 18 horas, em primeira convocação, e às 18 horas e 30 minutos, 
em segunda convocação, na sede do Sindicato localizada na Rua Júlio Han-
ser, nº 140, Bairro Lageado, cidade de Sorocaba/SP, para discutir a seguinte 
ordem do dia: 

a) leitura e aprovação da ata da assembleia anterior;
b) leitura e votação por escrutínio secreto das peças que compõem o 

Balanço Financeiro do exercício de 2018, instruídas com parecer do 
Conselho Fiscal;

c) leitura, discussão e votação da previsão orçamentária para o exer-
cício do ano de 2020.

Sorocaba, 26 de novembro de 2019.

LEANDRO CÂNDIDO SOARES
Presidente
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Sorocaba e região

A Contratação Verde e Amarela permite o 
parcelamento do 13º salário em até 12 vezes. 
De certa forma, é mais barato para o empre-
sário pagar parcelado do que o montante no 
final do ano. “Essa medida pode acabar esti-
mulando a contratação por salários menores. 
O empresário pode contratar por um salário 
menor mais a parcela mensal do 13º  como 
sendo um salário maior, mas no final do ano 
não terá mais como recebê-lo integralmen-
te para pagar contas ou para programar uma 
viagem com a família nas férias coletivas, 
por exemplo”, explica o secretário-geral do 
SMetal, Silvio Ferreira, que também é eco-
nomista.

13º pela contratação 
Verde e Amarela induz 
a salário menor

Folha Metalúrgica - Novembro de 2019 - Ed. 958

É preciso lutar para que
não acabem com o 13º salário
O 13º movimenta a economia, aquece o comércio, ajuda a quitar dívidas e beneficia 
milhares de trabalhadores formais, mas corre risco de ser extinto

Se depender das ações do 
governo, esse pode ser 
seu último 13º salário. Pela 
Contratação Verde e Amarela ele 
já pode ser parcelado em 12x

O 13º salário é um direito garantido pelo artigo 
7º da Constituição Federal. Diante os constantes 
ataques à classe trabalhadora por meio de Medi-
das Provisórias, como a 905/2019 e outras ações, 
promovidos pelo governo Bolsonaro em apoio 
aos empresários, mais do que nunca, é importante 
lutar pela manutenção desse e de outros direitos.

Pela MP 905, o 13º salário pode ser parcelado 
em 12 vezes nas contratações Verde e Amarela.

“Nunca tivemos um governo tão alinhado e 
motivado em beneficiar os patrões, a qualquer 
custo. Isso envolve mexer em direitos constitu-
cionais, conforme temos alertado a categoria e a 
sociedade, nas fábricas e por meio da Folha Me-
talúrgica e das nossas redes sociais. Quem ga-
rante que o 13º não seja o próximo direito a ser 
extinto? Por isso, é tão necessária mobilização 
e fortalecimento das entidades representativas, 
como o sindicato”, pontua o secretário-geral do 
SMetal, Silvio Ferreira.

Conforme estimativa do economista da sub-
seção Dieese dos Metalúrgicos de Sorocaba, 
Fernando Lima, até o final deste ano devem ser 
injetados na economia até R$ 177,9 milhões 
em consequência do pagamento do 13º salário 
dos metalúrgicos que formam a base do Sindi-
cato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região. 
Aproximadamente 37.330 trabalhadores da ca-

Férias coletivas na Iperfor
Os trabalhadores da Iperfor, em Iperó, aprovaram 
nesta terça-feira, dia 26, proposta de férias coletivas 
para os setores administrativo e produção, negociada 
por dirigentes do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Sorocaba. Aprovada por unanimidade, as férias vão 
de 16 de dezembro à 3 de janeiro, sem contar os 
sábados, domingos e os feriados de fim de ano. Outros 
temas abordados na assembleia foi a valorização da 
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) do metalúrgicos 
e a campanha Natal sem Fome, coordenada 
pelo SMetal. A Iperfor tem 70 trabalhadores e é 
especializada em forjaria e fundição.

6x1 e ticket refeição 
na ZF e Bosch
A maioria dos trabalhadores do grupo ZF e Bosch 
aprovaram a proposta de jornada 6x1 em assembleias 
realizadas na última quinta-feira, dia 21, com aumento 
no ticket refeição de 3,8%. Entre os avanços da 
proposta aprovada também estão: banco de dias 2x1 
(folga 2 e paga 1), primeiro e segundo turno terá 
média de 42h semanais trabalhada e o terceiro turno, 
média de 38h semanais trabalhadas, com diminuição 
do horário de trabalho aos sábados e domingos. A 
aprovação também se deu pela renovação do 6x2 
com o ticket dobrado. O diretor sindical Wagner Bueno 
explica que o 6x1 inicia em 20 de janeiro de 2020.

notas

tegoria serão beneficiados.
Para chegar a esses números, foram utilizados 

dados da Relação Anual de Informações Sociais 
(RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e De-
sempregados (CAGED), ambos do Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE).

Dessa forma, os dados apresentados consti-
tuem uma projeção do montante que entra na eco-
nomia ao longo do ano e não necessariamente nos 
dois últimos meses.

Metalúrgicos em Sorocaba
No município de Sorocaba está concentrada a 

maioria dos trabalhadores metalúrgicos da base 
(84,6% do total). Ao todo devem ser injetados 
R$ 156,7 milhões na economia pelo pagamento 
do 13º.

Em 2019 estima-se que serão injetados  
R$ 589,6 milhões na economia pelos trabalhado-
res formais que exercem suas atividades no muni-
cípio de Sorocaba.



arrecadação de alimentos

Convênio com a FarmaSin oferece 
descontos em remédios e cosméticos

Natal sem Fome chega às ruas 
e às fábricas de Sorocaba

A campanha Natal sem Fome 2019 
está a todo vapor. As sedes do Sindicato 
dos Metalúrgicos e do Banco de Alimen-
tos de Sorocaba já estão funcionando 
como pontos fixos; as empresas convida-
das a fazerem suas doações – via carta as-

sinada juntamente com o Ciesp – e recebendo as caixas para 
que os trabalhadores também possam colaborar.

Segundo o coordenador da campanha, Tiago Almeida do 
Nascimento, que é presidente do Banco de Alimentos, os 
mutirões também já têm data marcada.

No dia 7 de dezembro, os voluntários estarão no Éden, 
batendo de casa em casa e arrecadando os alimentos. Já no 
dia 14, haverá mutirão na Vila Carol e adjacências e ações 
em supermercados de Sorocaba, que ainda não sendo con-
firmados.

“O Natal sem Fome foi criado em 1994 com um único 
objetivo, o de unir forças - Sindicato, patrões, trabalhadores 
e os sorocabanos em geral – para fazer um fim de ano mais 
digno e com comida na mesa de quem mais precisa”, afirma. 

Além do apoio do Ciesp Sorocaba, a campanha já tem a 
adesão de dezenas de entidades sociais, sindicatos, igrejas, 
templos, terreiros, associações de moradores, times de vár-
zea, entre outras.

Tribuna Social
Na última terça, 19, o secretário de organização do SMe-

tal, Izídio de Brito, utilizou a Tribuna Social, na Câmara 
Municipal, para solicitar ao Legislativo e à população soro-
cabana apoio ao Natal sem Fome.

“Entendemos que a campanha é uma forma de pelo me-
nos amenizarmos a situação difícil dos desempregados que 
não têm oportunidade. Esse momento, do Natal e do Ano 
Novo, é de muita reflexão para nossa sociedade, por isso 
convidamos todos e todas a colaborarem e se engajarem 
nesta causa”, disse Izídio.

Domingo acontece a  
semifinal da Taça Papagaio

Neste domingo, dia 1º, a partir das 9h, 
acontece a semifinal da 14ª Taça Papagaio 
de Futsal do SMetal, no Clube de Campo. 
As disputas que irão decidir quais equipes 
disputarão o título de campeã do torneio 
serão entre Clarios x Orriver Plate – ZF e 
Desmaia Corpo x DPR/Juventos. A final 
acontece no dia 8 de dezembro e a equipe 
campeã leva troféu, medalhas e R$ 2 mil. O 
segundo lugar ganha R$ 1 mil; e o terceiro, R$ 
500. O artilheiro e o goleiro menos vazados 
também serão premiados e receberão medalha 
mais R$ 250, cada. Na disputa pela artilharia, 
Fernando Luis dos Santos, da Desmaia Corpo, 
está na frente, com 10 gols.

Vagas para estadia na Colônia 
em janeiro abrem dia 2

Abre na próxima segunda-feira, dia 2, a 
inscrição para hospedagem na Colônia de Férias 
dos Metalúrgicos, em Ilha Comprida, para o 
mês de janeiro. Os períodos disponíveis são: de 
8 a 12; de 15 a 19; de 22 a 26 e de 29 a 2 de 
fevereiro. As inscrições terminam no dia 10 de 
dezembro e o sorteio, caso haja necessidade, 
será no dia 11, às 18h30. Os associados e 
dependentes interessados devem se inscrever 
na sede do SMetal de segunda a sexta-feira, das 
8h30 às 18h. O valor do pacote é R$ 200 por 
quarto – seja de quatro pessoas ou seis - para 
estadia de cinco dias (de quarta a domingo). 
Mais informações pelo (15) 3334-5415.

Há vagas para dois cursos 
gratuitos no SMetal

O SMetal e escola Rise estão com inscrições 
abertas para cursos gratuitos de qualificação: 
de Informática Essencial para adultos e de 
Informática e TI (Tecnologia da Informação) 
para adolescentes e jovens. As aulas 
acontecem na sede do SMetal, próxima 
à Rodoviária e ao terminal São Paulo. As 
inscrições vão até dia 12 de dezembro e, caso 
haja mais interessados do que vagas, o sorteio 
acontece no dia 13. Associados e dependentes 
têm vantagens no sorteio. Informações pelos 
(15) 98805-7209 (WhatsApp) ou (15) 3334-
5436.
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BENEFÍCIO PARA ASSOCIADOS
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A FarmaSin é uma farmácia para 
associados que vende remédios, 
produtos de higiene pessoal e cos-
méticos a preço acessível, que che-
gam a ser até 80% mais baratos que 
em outras farmácias.

Associados e dependentes do 
Sindicato dos Metalúrgicos de So-
rocaba e região podem adquirir a 
carteirinha da FarmaSin e ter acesso 
a esse convênio. Basta comparecer 
na sede do SMetal, de segunda a 
sexta-feira, das 8h30 às 18h, preen-
cher um formulário de adesão e pa-
gar R$ 2 por carteirinha.

O associado também pode inse-
rir no plano – além de seus depen-
dentes diretos – o pai, mãe, sogro e 
sogra.

A FarmaSin fica na rua Leopoldo 
Machado, 438, em frente ao termi-
nal São Paulo, em Sorocaba.
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• Desodorante Dove 
R$ 10,46

• Losartana 
R$ 1,91

• Shampoo Clear 400ml 
R$ 13,91

• Fralda Pampers Confort Sec 
R$ 31,96  (qualquer tamanho)

• Neutrogena Sun Fresh FPS 70  
R$ 47,25  (200ml)

• Camelide com12 
R$ 1,82

• Zolpidem 10mg com 20 
R$ 15,65

• Koleston  
R$ 12,99

Com o crescimento do desemprego no país e o 
retrocesso em políticas de segurança alimentar, 
a pobreza voltou a crescer e chega a índices 
alarmantes. Por isso o SMetal decidiu retomar, 
de forma permanente, a campanha Natal sem 
Fome em Sorocaba.

Situação em 2019

COMPARE POR AÍ


