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PÁG. 3 e Editorial

Pelo menos três metalúrgicos sofreram acidentes de trabalho na 
região de Sorocaba, em um mês. Na Gerdau, o trabalhador sofreu 
queimaduras no rosto e braços. Outros acidentes ocorreram 
na ZF do Brasil – Planta 2. O SMetal tem acompanhado as 
investigações sobre as causas dos acidentes e cobrado medidas 
de prevenção nas fábricas. Se há qualquer irregularidade 
no local de trabalho, denuncie ao Sindicato!

Metalúrgicos sofrem
acidentes em 

multinacionais

Notou alguma 
irregularidade na 

empresa em que trabalha

(15) 3334-5400 ou www.smetal.org.br/denuncie
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A prevenção é a 
melhor maneira de 
se evitar acidentes 
e cabe à empresa 
buscar modos de 

preservar a condição 
de trabalho e a vida 

das pessoas

Previna acidentes: são vidas em jogo
Com saúde e segurança não se brinca. Espe-

cialmente no Brasil, onde uma pessoa morre a 
cada três horas vítima de acidente de trabalho. 
4,7 milhões desse tipo de acidente foram regis-
trados entre 2012 e 2018. Um número que pode 
ser maior devido à falta de notificação. 

Ritmo acelerado de trabalho, maquinários 
antigos e sem manutenção, condições precárias 
e falta de fiscalização, são algumas das muitas 
causas para os acidentes. Por isso, nossa co-
brança é para que as empresas de fato invistam 
para garantir segurança e saúde no ambiente de 
trabalho.

O desmonte da Justiça do Trabalho e as mu-
danças nas leis trabalhista, como a Reforma 
da Trabalhista e o Programa Verde e Amarelo 
(MP 905), também desestimulam empresas à 
investirem na segurança do trabalhador e na 
fiscalização. A MP 905, por exemplo, acaba 
com a necessidade de aprovação prévia para os 
projetos de instalação de caldeiras, fornos e re-
cipientes sob pressão, aumentando os riscos no 
local de trabalho. 

a sua segurança e a de seus colegas deve vir 
em primeiro lugar. Ao perceber algo que possa 
causar um acidente, o trabalhador deve parar 
de executar aquela função e procurar o técnico 
de segurança, um cipeiro ou até mesmo a che-
fia. Se o problema não for solucionado, procure 
o Sindicato e denuncie!

A prevenção é a melhor maneira de se evitar 
acidentes. Então, seja qual for o problema, é 
obrigação da empresa buscar modos de preser-
var a condição de trabalho e a vida das pessoas, 
descobrindo a causa e impedindo que esses aci-
dentes ocorram.

Há anos, o Sindicato dos Metalúrgicos alerta 
sobre a importância da prevenção de acidentes 
em assembleias, com materiais informativos 
sobre a importância da CIPA (Comissão Inter-
na de Prevenção de Acidentes), além de cobrar 
das empresas melhores condições de trabalho. 
Garantir a segurança e prevenir acidentes não 
são tarefas fáceis, porém extremamente impor-
tantes. Existem normas, regras e leis que de-
vem ser cumpridas; são vidas em jogo.

O cenário de desemprego também colabora 
para esse tipo de acidente. O medo de perder 
o sustento de sua família, faz com que o tra-
balhador se submeta diariamente a situações 
de risco, dando um “jeitinho aqui e ali”. Mui-
tas dessas situações tornam-se rotineiras, até 
ocorrer algo mais grave.

A metalurgia já é um trabalho pesado e cabe 
também ao trabalhador ter consciência de que 
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V
Santa Casa

Santa Casa de Sorocaba inaugurou nesta terça-feira, 11, o 
acelerador linear, que garante um tratamento mais moderno e 
eficiente para pessoas com câncer. A expectativa é que o novo 
equipamento atenda cerca de 50 pacientes por mês. 

A aquisição do acelerador linear foi uma luta do secretário 
de organização do SMetal, Izídio de Brito, quando foi vereador. 
Desde 2010, ele atuou para que a população tivesse acesso 
ao tratamento modernizado. “Inúmeras pessoas sofrendo com 
o câncer precisam viajar enorme distancias para conseguir os 
cuidados. Na minha obrigação de vereador, cobrei fortemente 
a prefeitura de Sorocaba para instalação do equipamento”. 

Izídio lembra que o acelerador linear da Santa Casa faz parte do Plano de Expansão 
de Radioterapia, do governo da presidenta Dilma Rousseff. O local também recebeu uma 
sala especial para abrir o equipamento (casamata), recepção e sala de espera, ao custo de 
R$ 5 milhões.

Novo equipamento para tratamento 
do câncer foi luta de Izídio 
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Fila do INSS passa de 2 mi;
CUT protesta nesta sexta 

Mais de 2 milhões de pessoas 
estão na fila do INSS para conse-
guir aposentadoria e outros bene-
fícios. Parte do atraso é porque o 
INSS não adequou o sistema com 
as regras da Reforma da Previdên-
cia, aprovada em novembro. Além 
disso, faltam profissionais para o 
atendimento e o governo Bolsona-
ro pretende contratar militares des-
preparados para fazer o serviço. 

O secretário de organização do 
Sindicato dos Metalúrgicos de So-
rocaba e Região (SMetal), Izídio de 
Brito, acredita que a situação deve 

se agravar. “O governo não tem 
uma solução para acabar com fila 
e quem mais precisam sofre sem 
saber quando vão conseguir a apo-
sentadoria que tanto batalharam. 
Além do que, nem na ditadura se 
viu tantos militares ocupando car-
gos administrativos no governo e 
isso é muito preocupante.” 

Izídio aponta que o caminho 
seria a contratação de pessoas 
qualificadas para a função. “Seria 
uma forma de suprir a demanda e 
ainda minimizar a situação do de-
semprego”.

previdência

editorial

Protesto - As principais centrais sindicais, como a CUT, promovem na sexta-
feira, 14, o Dia Nacional de Mobilização contra o Desmonte do INSS. Em Sorocaba, 
a concentração está marcada para 8h, no Sindicato dos Rodoviários, que fica na rua 
Cap. Augusto Franco, 159 - próximo ao Terminal São Paulo.
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Metalúrgicos da ZF e Gerdau
sofrem acidentes de trabalho

No sábado após o Carnaval, dia 29 de fevereiro, o Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e 
Região (SMetal) promove uma assembleia geral para debater e definir os critérios irão orientar 
as negociações do Programa de Participação nos Resultados (PPR) de 2020. A primeira 
chamada será às 9h30 e a segunda, às 10h. A participação de todos os trabalhadores e 
trabalhadoras – associados ou não – é essencial. Contamos com você!
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basta de acidentes

Em menos de um mês, pelo menos três tra-
balhadores metalúrgicos de Sorocaba e região 
sofreram acidentes de trabalho. Para a diretoria 
do Sindicato dos Metalúrgicos, todo acidente 
pode e deve ser evitado, por isso está tomando 
as providências necessárias para averiguar o 
ocorrido e garantir segurança no local de tra-
balho.

O mais recente aconteceu na Gerdau, em 
Araçariguama, na última sexta-feira, 7. O traba-
lhador foi realizar um processo manual de roti-
na para obstrução do canal e o forno com aço 
líquido entrou em reação química, emitindo um 
deslocamento de ar que causou queimaduras na 
região superior do corpo do metalúrgico, princi-
palmente no rosto, pescoço e braços. 

Segundo a empresa, o funcionário teve feri-
mentos de primeiro e segundo graus, mas encon-
tra-se bem. Ele continua internado em Sorocaba. 

Diretores do SMetal e membros do Comitê Sin-
dical da Gerdau estão em contato com a empresa 
e vão acompanhar o processo interno de investi-
gação e análise do ocorrido.

Acidentes na ZF Planta 2
Outros dois acidentes de trabalho ocorreram 

na ZF do Brasil Planta 2 (antiga Lemforder), nos 
dias 14 de janeiro e 6 de fevereiro. Os trabalha-
dores tiveram as pontas dos dedos prensados em 
diferentes máquinas. Os membros do CSE da ZF 
já haviam comunicado os riscos à empresa e so-
licitado melhorias.

“Foi uma omissão da empresa, pois a situação 
deveria ter sido detectada pelo técnico e enge-
nheiro de trabalho. Se há a possibilidade de aci-
dente, ela deve ser prevenida e não deixar acon-
tecer e depois ir arrumar”, criticou o membro do 
CSE da ZF Planta 2, Marcos Latino.

O Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Sorocaba e Região com-
pletou mais uma semana de as-
sembleias em diversas empresas 
para aprovar o calendário de 
dias-pontes para o ano de 2020.

O calendário de folgas em fe-
riados prolongados é negociado 
pelo SMetal para que os traba-
lhadores possam organizar os 
momentos de lazer e descanso 
com antecedência.

As mais recentes ocorreram 

na última quinta e sexta-feira, 
dias 6 e 7 de fevereiro, na Iffa, 
em Araçariguama, e na Bandai, 
em Sorocaba. Na quarta-feira, 
5, foi a vez dos trabalhadores da 
Ecil Produtos, em Piedade, par-
ticiparem da assembleia. 

Já os metalúrgicos da Schaef-
fler, além do calendário, tam-
bém aprovaram aumento do va-
le-compra, que teve um reajuste 
de 3,8%, retroativo a janeiro, na 
terça-feira, dia 4.

Qualquer situação
insegura deve ser
denunciada

A diretoria do SMetal alerta que se o tra-
balhador perceber qualquer tipo de falha que 
possa causar um acidente, mínima que seja, 
deve denunciar e não executar aquela função 
até que tenha certeza que ela será realizada 
com segurança. 

“São vidas e não números, ninguém deve 
ir trabalhar com medo de ser o próximo aci-
dentado. Por isso, se há alguma irregularida-
de, comunique ao cipeiro da fábrica, ao téc-
nico de segurança e ao Sindicato, para evitar 
qualquer risco no local de trabalho”, alerta o 
presidente do SMetal, Leandro Soares.

E questiona: “se em multinacionais estão 
ocorrendo tantos acidentes, imagine nas pe-
quenas e médias empresas, que não possuem 
programa de saúde ou CIPA? Não fique cala-
do, denuncie!”.

Questões de segurança, 
saúde, assédio ou qualquer 
outra irregularidade devem 
ser denunciadas. Você pode 

procurar seu CSE, ir até a sede 
do SMetal ou denunciar pelo

www.smetal.org.br/denuncie

Coloque na agenda

Assembleia
de PPR 2020

Calendário de folgas 2020 é
aprovado em mais quatro empresas 

DIAS-PONTES



Novos convênios SMetal

Clube de Campo terá atrações
gratuitas no Carnaval

Em ritmo de Carnaval, nos dias 
22, 23, 24 e 25 de fevereiro, o Sindi-
cato dos Metalúrgicos de Sorocaba 
e Região preparou uma programa-
ção especial no Clube de Campo, 
que fica no Éden, com muita música 
e cama elástica para a criançada. As 
atrações musicais começam às 14h.

No sábado e domingo, a anima-
ção dos foliões ficará por conta da 
banda Salada Samba Rock, que vem 
com a proposta de mostrar o melhor 
do samba-rock e fazer os associados 

e seus familiares do SMetal dança-
rem ao ritmo de Jorge Ben Jor, Tim 
Maia, Seu Jorge e, claro, marchi-
nhas de Carnaval.

Na segunda-feira, dia 24, haverá 
show com a cantora Mariana Veiga, 
com muito axé, sertanejo e forró. E 
na terça, 25, a animação ficará por 
conta do DJ Deivid Inthemix, que 
levará aos associados um set list es-
pecial. 

Além das atrações musicais, os 
associados e seus dependentes po-

dem ainda usufruir gratuitamente de 
toda a estrutura do Clube de Campo, 
como piscinas, playground, salão de 
jogos, sauna, quiosques com chur-
rasqueiras, entre outras.  Excepcio-
nalmente na semana do Carnaval, 
na quarta e quinta-feira, dias 26 e 
27, o local estará fechado.

Metalúrgicos sindicalizados po-
dem levar até três familiares como 
convidados (além de seus depen-
dentes), mediante o pagamento de 
taxa na entrada.

SÁBADO E DOMINGO  - SALADA SAMBA ROCK 

SEGUNDA - MARIANA VEIGA

TERÇA - DJ DEIVID INTHEMIX
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• VKN 
CONSÓRCIO

Sorocaba (11) 4028-8500 e 96851-4640 ou 
gilmar.vieira@grupovkn.com.br. Desconto 
de 7%. Uma viagem, festa, carro, moto, 
imóvel, tudo pode ser planejado pra você ser 
contemplado.

• BELEZA PERFEITA 
ESTÉTICA & BEM ESTAR

Sorocaba - Centro (15) 3217-4696 e  
99853-9416. Desconto de 10% em todos os 
procedimentos da clínica, como Acupuntura, 
Argilaterapia, Depilação, Design de 
Sobrancelhas, Manicure, entre outras soluções 
e inovações na parte de Estética Facial e 
Corporal. O desconto só não se aplica em 
ações promocionais divulgadas em rede social.

• ACADEMIA FORÇA  
E MOVIMENTO

Sorocaba - Parque São Bento. (15) 3213-
4732 e 99796-9937. Descontos de 15% na 
Academia e Aulas Fitness - Promocional  
de R$ 65,00 por R$ 50,00 mensais.

• FACULDADE  
FAEL 

Votorantim - Centro. (15) 3343-1100; 
3343-1443 e 99611-1624. Desconto de 
15% em mais de 20 cursos de Graduação 
e Pós Graduação à Distância. Programas 
de Graduação: Administração, Pedagogia, 
Ciências Contábeis, Gestão de Marketing, 
Logística, Gestão Financeira, Processos 
Gerenciais, Gestão de TI e Matemática. 
Mais opções em www.fael.edu.br

• NEW WORK  
CURSOS INDUSTRIAIS E 
PROFISSIONALIZANTES 

Votorantim - Centro. (15) 3343-1100, 
3343-1443 e 99611-1624. Desconto de 
50% em todos os cursos e matrícula. 
Cursos nas seguintes áreas: Auxiliar 
Administrativo, Informática Aplicada, 
Logística, Pacote Office, Pacote Adobe, 
Metrologia, Leitura e Interpretação de 
Desenho Técnico, Especialização em Solda, 
Auxiliar Veterinário, entre outros.

RENOVAÇÕES

• LIFE  
CLINIC 

Sorocaba - Centro. (15) 3346-0425. 
Atendimento médico de várias especialidades 
e exames laboratoriais. Desconto entre 10% 
a 30%.

• SOROCABA 
PARK HOTEL

Sorocaba - Alto da Boa Vista. (15) 2101-2800. 
10% de desconto na hospedagem.

 • COLÉGIO 
MÔNACO

Votorantim - Centro. (15) 3353-7711 
e 99710-7941. Desconto de 30% nas 
mensalidades e 30% na matrícula. O Colégio 
atende Fundamental I e II e Ensino Médio.   
O desconto é condicionado a uma análise de 
crédito.

O SMetal conta com uma rede 
de convênios que oferecem 

descontos e condições especiais 
para sócios e dependentes.

www.smetal.org.br/convenios

Para uso do quiosque é 
necessário fazer reserva por 

telefone com antecedência, pelo 
(15) 3225-3377 (de quarta a 

domingo, das 9h às 18h).  
A reserva é válida até às 11h do 
dia - após esse horário, outros 

associados podem utilizar o local.

Não esqueça!


