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VERÃO NA ILHA

Colônia de Férias do 
SMetal é reinaugurada

PÁG. 3

Cerca de 1500 trabalhadores de fábricas que pertencem ao Grupo 10 
têm garantido Acordo Coletivo de Trabalho com reajuste nos salários 
e aumento real, além das cláusulas sociais de proteção aos direitos 
trabalhistas, negociados pelo SMetal.

Metalúrgicos de mais 
de 140 empresas do G10 
conquistam acordos

Após meses passando por obras estruturais e outras 
melhorias, a Colônia de Férias do SMetal, em Ilha 
Comprida, é entregue aos associados e dependentes 
totalmente reformada. Os primeiros hóspedes chegam 
nesta semana para aproveitar momentos de lazer junto 
com a família e amigos. As inscrições para 
estadia no mês de janeiro já estão 
abertas e vão até dia 10.    PÁG. 4



Nenhum trabalhador 
quer se acidentar no 
caminho ao trabalho. 

Mas, se acontecer, 
ele deve ser tratado 

com dignidade

Página 2

MP 905: a caminho de um desastre
Que a Medida Provisória 905, do governo Bol-

sonaro, foi criada para bancar a redução de custos 
para os patrões retirando direitos dos trabalhadores, 
todos já sabemos. Mas, além de alterar e revogar 
dezenas de artigos da CLT e outras leis e criar a mo-
dalidade de contratação Verde e Amarela, de forma 
desumana, ela acaba com o direito ao auxílio aci-
dente de trajeto.

Na canetada, sem estudo algum ou debate com 
a sociedade, a MP retirou da lista de acidentes de 
trabalho os chamados acidentes de percurso/trajeto, 
deixando os trabalhadores desamparados em um dos 
momentos mais difíceis de sua vida laboral.

Isso significa que as empresas não são mais 
obrigadas a garantir estabilidade para esse funcio-
nário que sofreu acidente - após a alta médica -, 
nem pagar o FGTS pelo período de afastamento 
médico.

De 2015 a 2019, somente na base do SMetal, fo-
ram emitidas 356 CATs por acidentes de trajetos e, 
em 133 casos, o trabalhador teve que se afastar por 
15 dias ou mais. E sabemos que esse número está 
aquém da realidade.

Já no Brasil, em média, ocorrem cerca de 100 
mil acidentes de percurso por ano, segundo dados 
do Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho, do 
antigo Ministério da Fazenda.

E é importante lembrar: o governo também pôs 
fim ao DPVAT, que garante indenização a pessoas 

dessa MP deviam ter em mente que nenhum traba-
lhador quer se acidentar no caminho ao trabalho. 
Mas, que se acontecer, ele merece ser tratado com o 
mínimo de dignidade. De que são pessoas, não nú-
meros. Não são descartáveis, não podem ser jogadas 
fora quando não estão em condições de gerar lucros. 

Do contrário, logo estaremos ressuscitando uma 
situação semelhante à mão de obra escrava, uma 
massa de trabalhadores sem nenhum direito e remu-
neração miserável.

Os movimentos sindicais, sociais e de juristas 
de todo o Brasil estão buscando meios de derrubar 
esse e outros ataques à legislação trabalhista im-
postos pela MP.

O juiz Germano Silveira da Siqueira, da 3ª Vara 
do Trabalho de Fortaleza, já declarou a MP como 
inconstitucional. Segundo ele, Medidas Provisórias 
“não podem ser banalizadas, como se o presidente 
da República resolvesse, de uma hora para outra, em 
gesto autoritário, descabido, fazer-se substituir ao 
Congresso Nacional, atropelando o processo legisla-
tivo em sua dinâmica política natural”.

Mas além de ações na Justiça e no Congresso, a 
mobilização da classe trabalhadora é imprescindível 
para que essa MP, que só precariza e pune o trabalha-
dor, não vire Lei. Precisamos retomar o crescimento 
econômico do Brasil com emprego de qualidade, 
com proteção social e dignidade a quem gera as ri-
quezas desse país: o trabalhador e a trabalhadora.

editorial

que sofrem acidentes graves de trânsito.
Então ficam duas perguntas: se não é responsa-

bilidade do empregador, será responsabilidade de 
quem? E em acidentes com ônibus fretado ou trans-
porte fornecido pela empresa, como fica? 

Com a MP, caso esse acidente de trajeto seja gra-
ve e haja a necessidade do trabalhador se aposentar 
por invalidez, o valor também cai substancialmente, 
pois ele não contará mais com o valor integral, que 
é pago pelo INSS. 

O cálculo do benefício, que antes era de 50% 
do salário, passa a ser de 50% da aposentaria por 
invalidez, que caiu drasticamente com a Reforma 
da Previdência. Portanto, além do impacto gerado 
pelo acidente na vida desse trabalhador, ele sofrerá 
também no bolso.

O governo e os grandes empresários por trás 
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2º encontro

RESGATE HISTÓRICO - O 2º Encontro de ex-dirigentes do SMetal aconteceu 
na segunda-feira, 2, com a participação de representantes de todas as diretorias desde 
1983, e dos ex-presidentes da entidade, Terto e Gaspari, além do atual vice-presidente, 
Valdeci Henrique da Silva (Verdinho), e do diretor executivo, Antonio Welber Filho (Bizu). O 
grupo definiu um calendário de encontros para 2020 e a produção de um documentário 
sobre a luta sindical na cidade. 

A equipes Clarios e DPR/Ju-
ventos são as finalistas da Taça 
Papagaio de Futsal do SMetal e 
disputam o título de campeã do 
campeonato, que acontece neste 
domingo, dia 8, no Clube de Cam-
po do Sindicato, no Éden. 

Antes da grande final, haverá a 
disputa do terceiro lugar entre as 
equipes Orriver Plate – ZF e Des-
maia Corpo, que começa às 9h15. 
O jogo da final está previsto para 
às 10h30.

O time campeão leva troféu, me-
dalhas e R$ 2 mil. O segundo lugar 
ganha R$ 1 mil; e o terceiro, R$ 500. 
O artilheiro e o goleiro menos vaza-
dos também serão premiados e rece-
berão medalha mais R$ 250, cada.

Na disputa pela artilharia, Fer-
nando Luis dos Santos, da equipe 
Desmaia Corpo, continua na fren-
te, com 11 gols, seguido por Wislas 
Elon Martins, da DPR /Juventos, 
com 9 gols. Já referente à equipe 
com a defesa menos vazada, a Cla-
rios está em primeiro lugar.

No total, 20 equipes formadas 
por metalúrgicos sindicalizados ao 
SMetal e dependentes se inscreve-
ram para o campeonato, que teve 
início no dia 29 de setembro e en-
cerra neste domingo, 8. 

A Taça Papagaio de Futsal está 
em sua 14ª edição e é uma realiza-
ção do SMetal Sorocaba, com orga-
nização da Liga Votorantinense de 
Futsal (Livofus).

CLARIOS x DPR/Juventos
Final da 14ª Taça Papagaio 

será neste domingo

torneio de futsal
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Mais de 1500 metalúrgicos do G10 
conquistam reajuste nos salários 
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GRUPO 10: A Honisul, que fabrica aramados em Sorocaba, é uma das 148 empresas do G10 que têm acordo fechado com o SMetal

DENUNCIE

Aproximadamente 1530 metalúrgicos de 148 
empresas de Sorocaba e região, pertencentes ao 
Grupo 10, têm garantido Acordo Coletivo de Tra-
balho com reajuste nos salários e aumento real, 
além da renovação das cláusulas sociais de prote-
ção aos direitos dos trabalhadores. 

Os acordos são negociados pelos dirigentes do 
Sindicato dos Metalúrgicos (SMetal) por fábrica. 
O grupo 10 é formado predominante por peque-
nas e micro empresas de manutenção industriais, 
funilarias, entre outras e, junto com a Estamparia, 
foram as únicas bancadas patronais que não fe-
charem Convenção Coletiva na Campanha Sala-
rial 2019.

Segundo o secretário-geral do SMetal, Silvio 
Ferreira, nos últimos anos, além do reajuste, a re-
novação das cláusulas sociais vem ganhado mais 
destaque nas negociações. “Com o desmonte das 
leis trabalhistas, mais do nunca necessitamos que 
todos os metalúrgicos estejam protegidos com as 
cláusulas sociais do acordo ou convenção coleti-
va, uma das poucas ferramentas que ainda garante 
direitos aos trabalhadores”.

Nos demais grupos (G2, G3, G8.2, G8.3, Fun-
dição, Sindicel e Sindratar) a Campanha Salarial 
2019 já está fechada e as Convenções Coletiva de 
Trabalho estão disponíveis no site do Sindicato, 
em ‘Convenção Coletiva’.

A lista completa de empresas do G10 com acordo coletivo está 
disponível no Portal SMetal. Os trabalhadores que ainda não 
fecharam a Campanha Salarial devem procurar os dirigentes do 
SMetal pelos telefones (15) 3334-5404 e (15) 3334-5445 ou 
pelo Denuncie (www.smetal.org.br/denuncie)

HONISUL

O governo Jair Bolsonaro enviou, na semana passada, ao Congresso 
Nacional, o PL 6.195/2019, que desobriga empresas a reservarem vagas 
para pessoas com deficiência (PCD) ou reabilitadas, colocando fim à po-
lítica de cotas.

De acordo com o projeto, as empresas vão poder substituir a contra-
tação pelo pagamento de um valor equivalente a dois salários mínimos 
mensais. O recolhimento será feito a uma conta da União, que abastecerá 
um programa de reabilitação física e profissional.

Em Sorocaba, diversas multinacionais cumprem a lei atual de cotas e 
contam com PCDs em seu quadro de funcionários, como Schaeffler, Flex-
tronics, ZF do Brasil, entre outras. Para o presidente do Sindicato dos Me-
talúrgicos (SMetal), Leandro Soares, a proposta é inadmissível.

“A política de cotas foi criada para garantir a inclusão social desse tra-
balhador, muitas vezes discriminado e sem oportunidades, para que ele seja  
inserido ou mesmo reinserido no mercado de trabalho e na sociedade”, disse.

O Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região conquistou um 
novo acordo que garante adicional de periculosidade para metalúrgicos que 
exercem a função de eletricista. Fruto de negociação do SMetal, os traba-
lhadores terão direito ainda a receberem os valores retroativos a cinco anos.

O Acordo Extrajudicial Coletivo, que foi assinado no mês passando 
e homologado pelo judiciário no último dia 28, é o segundo conquistado 
pela entidade. Devido cláusula de confidencialidade, o Sindicato não pode 
divulgar os nomes da empresas.

Segundo o presidente do SMetal, Leandro Soares, o adicional de peri-
culosidade é previsto em lei, porém muitas empresas não cumprem. “Na 
maioria das vezes é preciso batalhar por esse direito. Portanto, se acontece 
isso na fábrica em que trabalha, denuncie ao Sindicato”, alerta.

Trabalhadores que exercem a função de eletricistas são expostos diaria-
mente a riscos durante a rotina de trabalho, podendo vir a sofrer acidente e 
causar sequelas, invalidez ou até falecimento.

COTAS PARA PCDs JURÍDICO SMETAL

PL de Bolsonaro ataca política 
para pessoas com deficiência

Sindicato conquista novo acordo 
de periculosidade para eletricistas



verão na Ilha Comprida

Empresas e entidades aderem à campanha  

Colônia de Férias é reinaugurada; 
inscrição para janeiro está aberta

Acontece nesta semana a reinaugu-
ração da Colônia de Férias dos Meta-
lúrgicos, na Ilha Comprida, litoral sul 
de São Paulo. Entre os meses de agosto 
e novembro deste ano, o local passou 
por obras estruturais, como troca de pi-
sos, medidas contra umidade, pintura e 
melhorias em todos os quartos e áreas 
comuns. 

Para que os associados e dependen-
tes tenham uma estadia mais agradá-
vel, também foram trocados colchões, 
fogões - para modelos cooktop – e 

utensílios domésticos. Outra mudan-
ça importante foi a adaptação de mais 
um quarto para acesso de cadeirantes 
e hóspedes com pouca mobilidade, to-
talizando 3 quartos com total acessibi-
lidade.

As vagas para dezembro já foram 
todas preenchidas, mas estão abertas as 
inscrições para estadia no mês de janei-
ro. 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 neces-
sidade, será no dia 11, às 18h30. Os as-
sociados e dependentes interessados de-
vem 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 ou seis pessoas 
- para estadia de cinco dias (de quar-
ta a domingo). A Colônia de Férias do 
SMetal fica no Balneário Britânia, de 
frente para o mar, e tem 40 apartamen-
tos - 36 de quatro lugares e quatro de 
seis lugares
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Entre os dias 3 de janeiro e 15 de fevereiro acontece a 21ª edição do “Ilha Verão 2020”, com shows de Diego e Vitor Hugo, Ferrugem, Lexa, Rick e Renner e muito mais. A entrada é gratuita e palco fica na Arena de Eventos Boqueirão Norte, próxima à Colônia. Veja a programação completa no Portal SMetal.

Ilha Verão 2020

Desde o início da Campanha Na-
tal sem Fome, em 13 de novembro, 
mais de 53 empresas metalúrgicas 
aderiram à ação, com doações ou 
colocando  caixas para coleta dos 
alimentos, assim como 12 entidades 
fizeram o mesmo. 

A campanha segue até o dia 20 de dezembro em vá-
rios pontos de arrecadação e também com a realização 
de dois mutirões em bairros de Sorocaba. Além disso, 
haverá ação em supermercados nas cidades de Sorocaba 
e Salto de Pirapora. No dia 21, as cestas serão entregues 
às famílias cadastradas pelo Banco.

Quem quiser ajudar é só entrar em contato pelo (15) 
3334-5416 ou e-mail natalsemfome2019@smetal.org.br. 
O Natal sem Fome é realização dos Sindicato dos Metalúr-
gicos, em parceria com o Ciesp Sorocaba (Centro das In-
dústrias do Estado de São Paulo) e o Banco de Alimentos. 

NATAL SEM FOME

Mutirão acontece neste sábado no Éden 
O 1º mutirão de arrecadação de alimentos para Campanha Natal sem Fome acontece neste sába-
do, 7, no Éden. A ação será das 8h às 13h e os voluntários irão percorrer as ruas do bairro, de casa 
em casa, convidando a população a colaborar com um quilo (ou mais) de alimento não perecível. 
Os interessados em participar como voluntários ainda podem se inscrever até a sexta-feira, se 
cadastrando pelos telefones (15) 3334-5416 ou (15) 99635-5456 (WhatsApp), com Iara.

53 Empresa metalúrgicas 
   em Sorocaba e região

12 Entidades e    
   associações 

4 Supermercados em 
Sorocaba e Salto de 
Pirapora 

2 Mutirões em bairros 
de Sorocaba


