
SOROCABA E REGIÃO

Categoria fecha postos de trabalho em 2019
Saldo de empregos no setor metalúrgico na região de Sorocaba em 
2019 foi negativo, com 1.859 postos de trabalho fechados. Diretoria do 
SMetal defende a criação de políticas de desenvolvimentos industrial no 
país para geração de empregos com qualidade.
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Mesmo diante do fechamento de postos de trabalho na 
categoria e de um cenário de retrocessos, em 2019, as 
negociações do Sindicato dos Metalúrgicos garantiram 
manutenção de direitos aos trabalhadores e melhorias, como 
crescimento no PPR, reajuste nos salários, acordos de grade 
salarial e de adicional por insalubridade e periculosidade, 
entre outros. Em 2020, continuaremos na luta! 

2020
Continuamos

na luta

Confira a retrospectiva
completa no Portal SMetal

www.smetal.org.br/retrospectiva2019
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Os patrões e governo 
continuam atacando 
o movimento sindical, 
com o objetivo claro 
de enfraquecer a luta 

por direitos

O desafio é grande, mas podemos vencer essa luta
Em 2018, o jornal Folha de São Paulo, um dos 

veículos de comunicação com maior tiragem no 
país, publicou um artigo intitulado “Deveríamos 
proibir os pobres de ter trabalhos degradantes?”. 
Em resumo, o autor do texto defende que exigir 
direitos e salários dignos faz com que as pessoas 
pobres não consigam emprego. Para ele, os em-
presários fazem “um favor” ao oferecer emprego, 
mesmo que as vagas sejam praticamente uma for-
ma moderna de escravidão.

É exatamente com essa ideia que Bolsonaro 
governa o Brasil. Em 2019, o ano foi marcado 
pelo medo e a insegurança das trabalhadoras e tra-
balhadores brasileiros, com números ainda alar-
mantes de desemprego. Enquanto isso, o aumento 
das vagas informais e/ou a precarização e retirada 
de direitos estão sendo cada vez mais colocadas 
em prática. 

Infelizmente, o medo de não conseguir um em-
prego, faz com que os brasileiros se submetam a 
trabalhos precários, alguns comparáveis à escravi-
dão. Apesar de um leve aquecimento no mercado 
de trabalho em comparação a 2018, a informalida-
de atingiu 41,1% da população ocupada, o equi-
valente a 38,4 milhões de trabalhadores. Recorde 
no país.

Quando o assunto é a indústria metalúrgica em 
Sorocaba e no Estado de São Paulo – a locomotiva 
do Brasil – os números são ainda mais preocupan-

salários – com aumento real e manutenção da 
Convenção Coletiva de Trabalho; acordos para 
pagamentos de direitos, como verbas rescisórias 
corretas, adicional de periculosidade e insalubri-
dade, vale-compras; entre outros.

O Sindicato também não mediu esforços para 
trazer a plataforma global para a planta da Toyo-
ta, que vai gerar empregos não só na montadora, 
mas em toda a sua cadeia produtiva, aquecendo o 
mercado de trabalho local. 

Mas somente isso não basta, precisamos olhar 
para todos os setores. A indústria não vai a lugar 
nenhum se não tiver investimento público e pri-
vado e o Brasil só voltará a crescer com geração 
de empregos de qualidade, não com a tal da car-
teira Verde a Amarela.

Por isso, o ano de 2020 será ainda mais de-
safiador. Além de continuar resistindo junto aos 
trabalhadores metalúrgicos no chão da fábrica, 
precisamos defender com unhas e dentes a efeti-
vação de políticas de desenvolvimentos industrial 
no Brasil, no Estado de São Paulo, em Sorocaba e 
nas cidades da região.

Há muita coisa em risco, como o 13º, o Fundo 
de Garantia, a saúde e segurança no local de tra-
balho, etc. E somente a união dos trabalhadores, 
em conjunto com o movimento sindical, é que vai 
conseguir barrar os ataques diários que vivencia-
mos. Unidos, podemos vencer mais essa luta!

tes, de fechamento de postos de trabalho.
No dia a dia, a cada negociação, somos pres-

sionados pelos patrões de que temos que reduzir 
ou mesmo retirar direitos para que as empresas 
sejam competitivas e empregos sejam gerados. 
Mas a que preço?! Sempre às custas dos traba-
lhadores.

Juntos, a bancada patronal e o governo con-
tinuam atacando o movimento sindical, com o 
objetivo de enfraquecer a luta por direitos e pela 
democracia. Eles sabem da força da classe traba-
lhadora quando está unida, que tanto já mudou 
os rumos deste país. As conquistas do Sindicato 
dos Metalúrgicos de Sorocaba no ano de 2019 
são a prova disso.

Apesar de um cenário bastante preocupante, 
a categoria garantiu crescimento no Programa 
de Participação nos Resultados; reajuste nos 
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V
estamos em obras

A sede do SMetal está passando por reformas 
para melhor atender os associados. A primeira parte 
das obras começaram em janeiro e estão previstas 
para terminar em 28 de fevereiro. Durante esse pe-
ríodo, o atendimento é realizado normalmente.

O secretário de Administração e Finanças, Tiago 
Almeida do Nascimento, explica que, no primeiro 
momento, os banheiros do andar térreo estão pas-
sando por reforma “Os banheiros serão refeitos e o 
local terá um banheiro para pessoa com deficiência 
e fraldário”. Além disso, outros pontos das obras 
incluem total renovação da área de convivência, ba-
nheiros, recepção, reorganização do estacionamen-
to, biblioteca e cantina.

Sede do SMetal passa por reforma; 
atendimento continua normal
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Saiba como ela afeta
sua vida e seu trabalho 

O Congresso retomou as discussões sobre a Medida Provisória da 
Carteira Verde e Amarela, a MP 905, e pretende votar a medida até o 
final de fevereiro. Os deputados e senadores tem o prazo de 60 dias - 
prorrogáveis por mais outros 60 - para votarem a proposta. A medida 
foi publicada no dia 12 de novembro.

A MP 905 representa um grave ataque à classe trabalhadora. Veja 
como ela pode afetar sua vida:

MP permite contratação sem as 
garantias da CLT e sem convenção 
coletiva;

a redução do percentual depositado  
no FGTS de 8% para 2%,

a redução da multa sobre o saldo do 
FGTS de 40% para 20% nos casos de 
demissão sem justa causa;

o parcelamento, em até 12 meses 
das férias e do saldo do FGTS;

a redução do adicional de 
periculosidade de 30% para 5%;

a isenção da contribuição 
previdenciária de 20% para os patrões;

ainda deixa de considerar acidentes de 
trabalho os acidentes que ocorrem no 
trajeto de casa para o trabalho e vice-
versa. Quem se acidentar no percurso 
perde o direito ao auxílio-doença;

e cria a possibilidade de substituição 
de até 20% dos atuais empregados, 
com direitos regulamentados, por 
novos funcionários, com direitos 
reduzidos.

1. 6.

7.
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carteira 
verde e
amarela

editorial
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Categoria fecha quase 2 mil 
postos de trabalho na região 

Com o cenário de fechamento de postos de trabalho na categoria e retirada de direitos, o Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e 
Região (SMetal) se manteve sempre à frente da lutas por desenvolvimento industrial e em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras. 
Confira abaixo e na página 4 algumas das principais negociações e conquistas do Sindicato em 2019. A retrospectiva completa você 

encontra no Portal SMetal, no www.smetal.org.br/retrospectiva2019 
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Após o anúncio do fechamento do 
terceiro turno da Toyota devido à 
crise na Argentina e a falta de uma 
política industrial no Brasil, o que 
ocasionou a não renovação dos 
contratos temporários, o Sindica-
to dos Metalúrgicos intensificou 
ações com foco na defesa do em-
prego e na busca por investimen-
tos. Um dos momentos marcantes 
foi o ato unificado realizado no dia 
25 de junho, na área do Parque Tec-
nológico de Sorocaba, com os tra-
balhadores da Toyota e sistemista, 
como Kanjiko, Gestamp, Sanoh, TT 
Steel, Faurecia, entre outras.

Em busca de investimentos para So-
rocaba, em julho de 2019, durante a 
visita do CEO da Toyota América La-
tina e Caribe, Masahiro Inoue, e do 
presidente da companhia no Brasil, 
Rafael Chang, a diretoria do SMe-
tal entregou um ofício solicitando a 
implantação da plataforma global 
TNGA, que foi concretizada em se-
tembro, durante viagem do presi-
dente do SMetal, Leandro Soares, e 
do secretário-geral, Silvio Ferreira, ao 
Japão, com o anuncio de mais de R$ 
1 bi de investimentos e a fabricação 
de um novo modelo em Sorocaba po-
dendo gerar pelo menos 300 vagas de        
   empregos.

Em 2019, o SMetal conquistou acor-
dos que garantiram o pagamento 
de adicional de periculosidade para 
metalúrgicos que exercem a função 
de eletricista. Fruto de negociação 
do SMetal, os trabalhadores tive-
ram direito ainda a receber os va-
lores retroativos a cinco anos. Os 
nomes das fábricas não podem ser 
divulgados devido cláusula de con-
fidencialidade. O adicional de peri-
culosidade é previsto em lei, porém 
muitas empresas não cumprem. Por 
isso é importante os metalúrgicos 
denunciarem caso isso ocorra no 
local de trabalho.

Para evitar erros nas verbas rescisó-
rias e perdas de benefícios do me-
talúrgico, no ano passado, o SMetal 
realizou diversas ações reafirmando 
o direito à homologação no Sindi-
cato. Em fevereiro, inclusive, duran-
te homologação de trabalhadores 
da Flextronics na entidade, foram 
necessárias ressalvas ao que estava 
sendo pago pela empresa, obser-
vadas pela homologadora, como a 
falta do pagamento da multa por 
dispensa do retorno das férias e es-
tabilidades de doença ocupacional 
e acidente de trabalho, previstos na 
Convenção Coletiva.

Ato em defesa 
do Emprego

Novos investimentos
na Toyota

Adicional de periculosidade 
a eletricistas

Homologação é
no Sindicato

Com oito meses consecutivos de fechamento 
de postos de trabalho na categoria metalúrgica em 
Sorocaba e região, o ano de 2019 fechou com saldo 
negativo de 1.859 vagas de empregos, resultado de 
10.451 demitidos e 8.524 admitidos em 12 meses. 

No Estado de São Paulo, o cenário também foi 
negativo em 2019, com 9.424 postos de trabalho 
fechados. Os dados são do Caged, do Ministério da 
Economia, compilados pelo economista da subse-
ção Dieese dos Metalúrgicos, Fernando Lima.

O economista lembra que é considerado pos-
tos de trabalho a diferença entre os trabalhadores 
contratados e demitidos. “Em 2019, tivemos uma 

diminuição de 10,54% no número de 
contratados. Isso demonstra a dificul-
dade de encontrar um emprego na categoria 
em Sorocaba e região. Já o número de desligados 
cresceu 26,45%”, explica.

Para o secretário de organização do SMetal, Izi-
dio de Brito, além do impacto da não renovação dos 
contratos temporários na Toyota, houve queda nas 
contratações e aumento nas demissões em outros 
segmentos metalúrgicos, como: autopeças (-658); 
equipamentos de informática (-322); geradores, 
transformadores e motores (-287); e manutenção e 
reparação de equipamentos elétricos (-274).

“Isso é resultado da falta de políticas de desen-
volvimento industrial dos governos Federal, Esta-
dual e Municipal, que o Sindicato vem criticando 
há pelo menos três anos”, explica Izidio. Ele lem-
bra que desde que implementada a Reforma Traba-
lhista, em 2017, o SMetal luta para que a categoria 
não seja impactada.

“Mas não somos uma ilha, precisamos urgen-
temente de ações efetivas para a geração de em-
pregos dignos na indústria, não no formato em 
que o governo e os patrões querem enfiar goela 
abaixo dos trabalhadores, com menores salários e 
sem direitos”, critica.

Para a diretoria do SMetal, cenário 
é resultado da falta de uma política 
de desenvolvimento industrial no 
país. Em Sorocaba e região, 10.451 
trabalhadores metalúrgicos foram 
demitidos e 8.524 admitidos em 2019



Negociações do SMetal
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A ZF do Brasil e a Bosch realiza-
ram uma grande paralisação em 
2019, que contou com todos os 
trabalhadores, incluindo o admi-
nistrativo e horistas. A mobiliza-
ção inédita garantiu aumento no 
valor total do PPR e na 1ª parcela, 
e serviu para manter, nas metas e 
indicadores, uma salvaguarda de 
10%, possibilitando alcançar o 
valor total negociado. Além dis-
so, foi conquistado aumento de 
3,80% no vale-compra.

Os trabalhadores da DPR, que fa-
brica equipamento transmissores 
de telecomunicação em Sorocaba, 
conquistaram folgas aos sábados, 
a partir de julho  de 2019, e o com-
promisso da fábrica de pagamento 
do Programa de Participação nos 
Resultados (PPR). A vitória dos 
trabalhadores só foi possível após 
forte mobilização e apoio do SMe-
tal.  As pautas vinham sendo rei-
vindicadas pelos metalúrgicos da 
empresa por vários meses. 

Acordos de PPR 2019 dos metalúrgicos 
têm crescimento de 12,4%

Somente com o Programa de 
Participação nos Resultados (PPR) 
negociado pelos dirigentes do Sindi-
cato dos Metalúrgicos de Sorocaba 
e Região (SMetal), em 2019, foram 
injetados R$ 171,4 milhões na eco-
nomia local e regional. Esse número 
representa um crescimento de 12,4% 
em comparação ao valor conquistado 
pelos trabalhadores da categoria em 
2018.

Até o momento, 66% da categoria 
foi contemplada com acordos. O pre-
sidente do SMetal, Leandro Soares, 
lembra que o pagamento do PPR pe-
las empresas não é obrigatório e que a 
Lei 10.101/2000 apenas regulamenta 
os critérios da negociação.

“A lei não determina que as em-
presas paguem o benefício, por isso, 
é importante a mobilização e atuação 
dos trabalhadores com o sindicato na 
reivindicação e na negociação do pro-
grama”, afirma Leandro.

E completa: “apesar dos desafios, 
conseguimos garantir melhorias em 
todos os acordos de PPR, seja no valor 
ou em metas atingíveis aos trabalhado-
res. Em 2020 a luta pelo benefício con-
tinua e contamos com todos e todas”.
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Mobilização inédita e 
conquistas na ZF e Bosch

A enquete de Plano de Cargos e 
Salários, realizada pelo SMetal, 
evidenciou que a maioria dos 
trabalhadores não contam com o 
benefício. Nessa luta, após intensa 
negociação, a Bosch apresentou 
proposta para Plano de Cargos e 
Salários, que prevê avaliação de 
acordo com as máquinas utiliza-
das e os operadores 1 e 2 terão, 
em média, 20% de reajuste. Na ZF 
do Brasil também foi implantada 
a grade salarial nas plantas 1 e 2.

SMetal  luta por Plano
 de Cargos e Salários 

PPR e folgas aos sábados 
são conquistados na DPR

A Campanha Salarial 2019 con-
quistou 3,80% de reajuste salarial 
(3,28% da inflação da data-base 
mais 0,5% de aumento real) e re-
novação das cláusulas sociais da 
Convenção Coletiva. Apesar da 
pressão dos grupos patronais, que 
queriam a retirada de direitos, a 
proposta foi fechada no G2, G3, 
G8.2, G8.3, Fundição, Sindicel e 
Sindratar.  No Grupo 10, a negocia-
ção vem sendo feita por empresa, 
atingindo cerca de 173 fábricas.

Campanha Salarial garantiu 
aumento real e direitos 

NOVA TAMBORÉ ATLANTA

METALAC CLARIOS

CNH CASE NAL

Fo
tos

: F
og

uin
ho

Da
nie

la 
Ga

sp
ar

i
Da

nie
la 

Ga
sp

ar
i


