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ACIDENTE DE 
TRAJETO NÃO 
É MAIS DE 
TRABALHO

Com a MP 905, o 
governo Bolsonaro decreta 

que acidente de trajeto 
não será mais considerado 

como de trabalho, retirando 
responsabilidades das empresas 

e reduzindo benefícios dos 
trabalhadores. No Brasil, ocorrem cerca 

de 100 mil acidentes de percurso por 
ano. Na semana passada, inclusive, um 

trabalhador terceirizado morreu a caminho 
do trabalho na Gerdau, em Araçariguama.
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Menos
direitos para
o trabalhador
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Em meio a tanta 
desinformação e fake 
news, na realidade, 
o ano 2019 foi de 
retrocessos e de 

ataques cruéis aos 
trabalhadores
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Dias melhores virão mas só com muita luta
Esta é a última Folha Metalúrgica do ano e que-

ríamos poder dar notícias boas, como geração de 
emprego, melhorias na economia, investimentos 
ou conquistas de direitos. Mas, infelizmente, nesta 
edição trazemos uma tragédia em nossa categoria, 
a morte de um trabalhador terceirizado que estava a 
caminho do trabalho, em Araçariguama.

Como se o falecimento tão repentino não bas-
tasse, temos que nos manter atentos para garantir 
que seus familiares, já tão fragilizados, tenham 
seus direitos garantidos. Medidas recentes decre-
tadas pelo presidente Bolsonaro trazem só insegu-
ranças aos trabalhadores.

Retirar o acidente de percurso da lista de aci-
dentes de trabalho, reduzir o valor do auxílio- 
acidente e decretar o fim do Seguro DPVAT, que 
cobre casos de morte, invalidez permanente ou 
despesas causadas por acidentes de trânsito, são 
apenas algumas delas.

Em meio a tanta desinformação e fake news, 
na realidade, o ano 2019 foi de retrocessos e de 
ataques cruéis aos trabalhadores e a quem está em 
busca de um emprego ou recolocação no mercado 
de trabalho.

Tivemos a aprovação da Reforma da Previdên-
cia, que dificulta ainda mais a aposentadoria e re-
baixa os valores dos benefícios dos trabalhadores. 
Enquanto isso, o governo aprova regras bem mais 
brandas sobre as pensões dos militares, que são 

extras em dobro e não precisarão mais de aprovação 
prévia para instalação de caldeiras, fornos, entre ou-
tros, medidas extremamente necessárias para garan-
tir a segurança no local de trabalho.

Se tudo isso não bastasse, a política neoliberal 
implementada no país vem pesando ainda mais 
no bolso da classe trabalhadora, com aumentos 
expressivos em itens básicos de sobrevivência, 
como alimentação (carnes, gás de cozinha, feijão) 
e transporte (combustível). 

Enquanto isso, o desemprego no país não vê 
melhorias e o trabalho informal bate recorde a cada 
mês. Isso prova que aquele discurso de ‘menos 
direitos por mais empregos’ não funciona, muito 
pelo contrário. Nos leva a caminho de um colapso 
social. É isso mesmo que queremos?

Mas os movimentos sindicais e sociais nunca 
fugiram à luta e agora não será diferente. A Jorna-
da Nacional de Lutas unificada está apenas come-
çando e só para quando essas medidas que opri-
mem a classe trabalhadora sejam revogadas. Para 
isso, devemos nos unir como nunca e agir em prol 
de um Brasil mais justo, se ódio de classes, e com 
políticas efetivas de crescimento econômico. An-
tes que seja tarde demais.

Para 2020 fica a nossa esperança por dias me-
lhores, mas com a certeza de que sem mobilização 
e muita luta não haverá melhorias. Mais uma vez: 
trabalhadores, uni-vos!

editorial

milionárias. Então cadê o tal corte de privilégios 
prometido?

A MP 905, que nada mais é do que uma Re-
forma Trabalhista piorada, foi o ápice da crueldade 
neste ano. Trata-se da história do Robin Hood ao 
contrário: tira do pobre para beneficiar o mais rico 
– neste caso, os grandes empresários. 

Para a classe trabalhadora, pagar taxa sobre o 
seguro-desemprego; destinar 20% das gorjetas 
para o patrão; redução das cotas para pessoas com 
deficiência e aprendizes – isso se não acabar de vez 
como prevê o PL 6.195/2019 – além do incentivo 
ao trabalho precário e sem direitos, com a Contra-
tação Verde e Amarela.

Já os patrões deixarão de pagar cerca de 34% 
de tributos, como a contribuição ao INSS de 20% 
do salário e as alíquotas do Sistema S e do salá-
rio-educação; poderão convocar o funcionário para 
trabalhar aos domingos e feriados sem pagar horas 
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As inscrições para Colônia de Férias dos Metalúrgicos para o mês de 
fevereiro abrem no dia 10 e terminam em 21 de janeiro. Os períodos dispo-
níveis são: de 5 a 9; 12 a 16, 21 a 25 (carnaval) e 28 a 01 de março. 

Os associados e dependentes interessados devem se inscrever na sede do 
SMetal de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h. Caso haja necessidade, 
haverá sorteio no dia 22 de janeiro, às 18h30. 

SEDE FECHA - Por conta dos feriados de fim de ano, a sede do SMetal, 
próxima à Rodoviária, fecha a partir do dia 20 de dezembro. O retorno das 
atividades acontece em 8 de janeiro. Já o Clube de Campo para apenas nos 
dias 24 e 25/12 e 31/12 e 01/12.

Em um jogo acirrado, a Clarios 
(antiga Johnson Controls) venceu 
a DPR/Juventos por 5 a 2 e con-
quistou o bicampeonato da Taça 
Papagaio de Futsal do Sindicato do 
SMetal, no último domingo, dia 8, 
no Clube de Campo.

Já na disputa pelo terceiro lugar 
do torneio, o time Orriver Plate – ZF 
levou a melhor e derrotou o Des-
maia Corpo por 4 a 3. A última edi-
ção do Torneio aconteceu em 2017 e 
a equipe da Johnson Controls, atual-
mente Clarios, foi a campeã.

A 13ª Taça Papagaio também 
premiou Fernando Luis dos San-
tos, da equipe Desmaia Corpo, ar-

tilheiro do campeonato. Ele marcou 
13 gols durante a competição. Já o 
goleiro menos vazado foi Veigon 
Henrique, da Clarios.

No encerramento do campeona-
to, os prêmios foram entregues pelo 
presidente do SMetal, Leandro Soa-
res, que agradeceu a participação de 
todas as equipes. “É muito gratifi-
cante para o Sindicato poder promo-
ver um campeonato como este, que 
já virou tradição na nossa categoria, 
para os seus associados e familiares. 
Parabéns a todos os participantes, 
esperamos nos reencontrar ano que 
vem para mais uma edição do tor-
neio”, disse.

Clarios é bicampeã da
Taça Papagaio do SMetal

Colônia de Férias: Inscrição para 
fevereiro abre no início do ano
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A galeria completa de fotos está disponível no Portal SMetal
www.smetal.org.br/galeria
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Araçariguama
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Trabalhador morre
vítima de acidente 

de trajeto 
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Na última semana, um trabalhador morreu a caminho 
do trabalho, em Araçariguama. Ele era funcionário da 
empresa terceirizada CMI, que presta serviços à meta-
lúrgica Gerdau, e foi vítima de um acidente de percurso 
fatal na Rodovia Castelo Branco, próximo ao km 53. 

O trabalhador tinha 30 anos e morava em Goiás. O Sin-
dicato dos Metalúrgicos está em contato com as empre-
sas e se colocou à disposição dos familiares.

No Brasil, cerca de 100 mil trabalhado-
res sofrem acidentes na ida ou na volta ao 
trabalho por ano, segundo dados do Anuá-
rio Estatístico de Acidentes de Trabalho, 
do antigo Ministério da Fazenda. Muitos 
deles são fatais, como o ocorrido em Ara-
çariguama.

Mesmo assim, em novembro, o presi-
dente Bolsonaro editou a Medida Provisó-
ria 905 que, entre outras maldades, defi-
ne que acidente de trajeto não será mais 
considerado como de trabalho, retirando 
importantes benefícios dos trabalhadores. 

Com a decisão, empresas não são mais 
obrigadas a garantir estabilidade para o 
funcionário que sofreu acidente (após a 
alta médica), nem pagar o FGTS pelo pe-
ríodo de afastamento médico. A MP tam-
bém reduz o valor do auxílio-acidente, 
pago pelo INSS.

Para o secretário de administração e fi-
nanças do SMetal, Tiago Almeida do Nas-
cimento, responsável pelo departamento 
de saúde da entidade, a medida do gover-

A Central Única dos Trabalha-
dores e demais centrais sindicais 
(Força Sindical, UGT, CTB, CSB, 
Nova Central, CGTB, Intersindi-
cal, Intersindical Instrumento de 
Luta e Conlutas) iniciaram na ter-
ça-feira, 10, uma Jornada de Lutas 
por Empregos e Direitos.

O objetivo é alertar sobre os 
perigos da MP 905, o Programa 
Verde e Amarelo, que altera a CLT, 
trazendo redução do FGTS, o par-
celamento do 13º salário e  das fé-
rias, o fim do pagamento das ho-

ras extras aos domingos e feriados 
e taxa os desempregados em até 
7,5% para isentar os empresários 
de 34% de encargos trabalhistas.

O coordenador da subsede da 
CUT de Sorocaba, Ademilson Ter-
to da Silva, explica que um calen-
dário regional será estabelecido 
para 2020. “Vamos trazer a dis-
cussão para nossa região, na busca 
de caminhos para barrar mais esse 
retrocesso”.

A agenda para Sorocaba será 
divulgada no Portal SMetal

Os trabalhadores da Toyota de 
Sorocaba aprovaram, na última 
quinta-feira, 5, proposta de calen-
dário de folgas em feriados pro-
longados (dias-pontes) para o ano 
2020. O Sindicato dos Metalúrgi-
cos (SMetal) negocia esse tipo de 
acordo para que trabalhador possa 
organizar antecipadamente os mo-
mentos de descanso e lazer com 
familiares e amigos.

Durante a assembleia, o presi-
dente do SMetal, Leandro Soares, 
também agradeceu os trabalhado-

res pelo apoio e confiança durante 
as negociações deste ano e afirmou 
que os desafios em 2020 serão ain-
da maiores.

“Se não refletirmos qual será o 
futuro da classe trabalhadora com 
todos esses ataques e irmos juntos 
para o enfrentamento, nós correr-
mos sérios riscos de que todas as 
modalidades de informalidade e 
precarização na relação capital e 
trabalho sejam impostas à nossa 
categoria e à toda a sociedade”, 
concluiu.

Alerta para os perigos do 
Programa Verde e Amarelo 

Calendário de folgas para
2020 é aprovado na Toyota

JORNADA DE LUTAS DIAS-PONTES

Quanto vale uma vida?

no é irresponsável e desumana.
“Se não é a empresa nem o governo, 

quem vai acabar arcando com as despesas 
após o acidente será o próprio trabalha-
dor ou seus familiares. Isso é inadmissí-
vel, todos estamos suscetíveis a sofrer um 
acidente a caminho do trabalho”, critica. 
“Para esse governo, fica a pergunta: quan-
to vale a vida de um trabalhador?! Infeliz-
mente parece que nada”, lamenta Tiago.

Para a diretoria do SMetal, a decisão do governo 
Bolsonaro de tirar o acidente de trajeto da lista de 
acidentes de trabalho, reduzindo mais ainda os 
direitos dos trabalhadores, é desumana
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Escolinha do São Bento faz 
amistoso contra o Corinthians

Arrecadações do Natal sem 
Fome seguem até o dia 20 
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Mutirão: Na região 
do Éden, os voluntários 
arrecadaram mais de meia 
tonelada de alimentos no 
último sábado, dia 7

A farmácia de manipulação Phito Fór-
mulas e a loja B2 Pneus - Dunlop são os 
novos estabelecimentos que fecharam par-
ceria com o Sindicato dos Metalúrgicos de 
Sorocaba e Região (SMetal) e oferecem 
descontos a associados e dependentes.

Na Phito, metalúrgicos sindicalizados 
têm 15% de desconto nos produtos ma-
nipulados e 5% nos industrializados. O 
convênio é válido para todas as unidades 
da farmácia. Informações pelo (15) 3211-
2020.

Com a B2 Pneus, que fica no Jardim Eu-

ropa, o convênio firmado pelo SMetal ga-
rante 35% de desconto na mão de obra, na 
troca de pneus, alinhamento, balanceamen-
to, suspensão, freios, mecânica em geral e 
injeção eletrônica. Informações pelos tele-
fones (15) 3357-4440 e (15) 99807-9569.

Para ter acesso aos descontos é só apre-
sentar um documento com foto e a cartei-
rinha do SMetal no ato da compra ou utili-
zação do serviço. A rede completa, que já 
possui mais de 130 estabelecimentos ca-
dastrados, está disponível no Portal SMe-
tal, no www.smetal.org.br/convenios

O primeiro amistoso dos alunos da Escolinha de Futebol do 
São Bento/SMetal aconteceu no sábado, 7, contra a escolinha 
do Corinthians ‘Chute Inicial Sorocaba’. Na categoria sub 13, 
a Escolinha São Bento/SMetal foi campeã, vencendo por 2x1. 
A partida da sub 9 terminou em 2x0 e, na sub 11, o placar foi 
1x0, ambos resultados para Escolinha do Corinthians.

Para o coordenador na Escolinha, Tiago Tremonti, o resultado 
foi muito proveitoso. “Gostamos muitos do que vimos e o 
que mais importa é a evolução das crianças que, em seis 
meses de treino, estão jogando muito bem”. Ele conta que 
agora é pensar no futuro. “Vamos continuar nos preparando 
para os próximos jogos e para os campeonatos que virão”.

Pausa de fim de ano - O último treino em 2019 será no 
dia 20 de dezembro e o retorno acontece em 8 de janeiro. 
Informações e agendamento de aula experimental pelo (16) 
98144-2405.

EXCLUSIVO PARA ASSOCIADOS

SMetal fecha convênio com farmácia 
de manipulação e loja de pneus

Confira abaixo os convênios RENOVADOS no último mês

• Clínica Odontológica Ferreira 
Éden. Contato: (15) 3318-0386 e  
(15) 99741-9324. Desconto de 20% em 
tratamento clínico geral, como restaurações, 
periodontia, prótese, endodontia, entre outros.

• Colégio Horizonte 
Santa Terezinha. Contato: (15) 3222-4536.
Oferece 50% de desconto na matrícula para 
berçário, educação infantil e fundamental e 
30% na mensalidade.

• Colégio Vincere 
Jardim Simus. Contato: (15) 3222-2697 e  
(15) 3411-9268. Concede desconto de 50%  
na matrícula e 50% na mensalidade.

• Podologia Elizabeth 
Parque Vitória Régia. Contato: (15)  
99716-6944. Presta serviços de tratamento 
para os pés e podologia geriátrica com  
15% de desconto; com atendimento em 
domicílio.

PONTOS FIXOS DE ARRECADAÇÃO 

• Sede do SMetal • Clube de Campo do SMetal  
• Câmara Municipal  • CIESP

• Levante Popular da Juventude (UFSCar Sorocaba)

A campanha Natal sem Fome 
2019 segue até o dia 20 de dezembro 
com arrecadações de alimentos para 
famílias carentes de Sorocaba e re-
gião. Organizada pelo Sindicato dos 
Metalúrgicos, a ação conta com o 
apoio do Ciesp Sorocaba, do Banco 
de Alimentos e de dezenas de entida-
des e fábricas. 

Para colaborar, seja doando ali-
mentos nos pontos de arrecadação ou 
sendo voluntário, basta entrar em con-
tato pelo (15) 3334-5416 ou e-mail  
natalsemfome2019@smetal.org.br

A campanha, realizada pelo SMe-
tal entre anos de 1994 e 2012, foi 
retomada devido ao aumento de so-
rocabanos vivendo em situação de 

extrema pobreza, vivendo com até 
R$ 89 por mês. De acordo com o Ca-
dastro Único, mais de 35 mil pessoas 
estão nessa condição na cidade. 

Mutirão
Mais um mutirão para arrecadar 

alimentos acontece neste sábado, 
14. Desta vez a ação será no bairro 
Vila Carol e região e vai contar com 
dirigentes sindicais e voluntários. 
No mesmo dia, haverá arrecadação 
nas duas unidades do hipermercado 
COOP (Árvore Grande e Itavuvu). 
O ponto de encontro para organizar 
o dia de mutirão será no SMetal, que 
fica na rua Júlio Hanser, 140, próxi-
mo a rodoviária.
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