
PARTICIPE

Dia 29 serão definidos os critérios do PPR 2020
A participação de todos os trabalhadores e trabalhadoras – associados ou 
não – é essencial; serão debatidos e deliberados os parâmetros para as mesas 
de negociação de PPR pelos dirigentes do SMetal e comissão, como valores 
mínimos, metas aceitáveis e inaceitáveis. PÁG. 4

Filiado a CUT, CNM e FEM
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PÁGs. 2 e 3

PROGRAMA VERDE E AMARELO

Querem tirar 
seu emprego

Com o Programa Verde e 
Amarelo, governo abre brechas 
para empresas substituírem até 
20% dos trabalhadores CLT por 
mão de obra mais barata e com 
menos direitos
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Trabalhadores, 
reconheçam seu valor

Trabalhador e trabalhadora, lembrem-se: é o suor do seu rosto que 
gira a economia desse país e que gera bilhões e bilhões de reais. Ne-
nhum patrão faz favor algum em lhe dar emprego ou em garantir seus 
direitos e condições dignas de trabalho. Nada mais justo que seu valor 
seja reconhecido. 

E não se engane: patrões, com total apoio do atual governo, têm 
um projeto claro, o de diminuir salários e retirar direitos. Por isso, a 
Programa Verde e Amarelo é uma grande ameaça para todos. 

Sem garantir mecanismos que impeçam as empresas de burlar as 
regras do jogo, a medida abre brecha para que até 20% dos trabalha-
dores atuais, que têm direitos garantidos por lei, sejam substituídos 
por jovens, de 18 a 29 anos, que buscam pelo primeiro emprego com 
carteira assinada.

Sem uma fiscalização eficiente, nos dois anos de duração da medi-
da do governo, algo em torno de 7,2 mil trabalhadores metalúrgicos de 
Sorocaba e região podem perder seus empregos.

O SMetal não é contra o primeiro emprego, mas é preciso que sejam 
garantidos salário digno e direitos para os jovens. Com o Programa Ver-
de e Amarelo, eles terão salários menores – no máximo R$1.567,50 – e 
nada obriga o empregador a atingir o teto. As férias, 13º e Fundo de 
Garantia poderão ser parcelados ao longo do ano. O recolhimento do 
FGTS cai de 8% para 2% e a multa por demissão sem justa causa passa 
de 40% para 20%. Perdem também com a diminuição do adicional de 
periculosidade e o patrão fica livre da sua parte do INSS. 

Você, metalúrgico, que está há anos produzindo a riqueza do Bra-
sil, também perde com a MP 905. Fica sem direito ao auxílio doença/
acidentário caso sofra acidente de trajeto, sem estabilidade e nem terá 
o FGTS durante o período de afastamento. Poderá ser obrigado a tra-
balhar aos domingos e feriados sem receber hora extra em dobro. Terá 
PPR menor e o seguro-desemprego será taxado em até 8,14%.

Já ouvimos essa história antes. A Reforma Trabalhista e a Tercei-
rização irrestrita não geraram as vagas prometidas. Criaram, sim, tra-
balhos com condições duvidosas e salários abaixo do necessário para 
uma vida digna. Mais do que isso, essas medidas jogaram milhões de 
brasileiros na informalidade, arriscando suas vidas em empregos pre-
cários para conseguir colocar um prato de comida na mesa. 

E agora, o golpe do Programa Verde e Amarelo faz a mesma pro-
messa. Portanto, não se engane: o patrão e o governo não estão do seu 
lado. Quem luta pelos seus direitos é quem tem história na defesa do 
emprego digno, mais direitos e melhores salários, como o Sindicato 
dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região. Mas essa é uma luta que po-
demos vencer juntos: trabalhadores, trabalhadoras e sindicato.
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Porque você pode ser substituído 

Vale para todos

PROGRAMA VERDE E AMARELO 

Página 4Página 4

editorial

O Programa Verde e Amarelo, a MP 905, do governo Bol-
sonaro pode tirar seu emprego. Isso porque a medida cria pos-
sibilidade de que as empresas substituam até 20% dos atuais 
trabalhadores, que têm direitos consolidados, por novos funcio-
nários, com salários menores e direitos reduzidos. 

Em teoria, a MP 905 só vale para criação de novas vagas. 
No entanto, o economista Fernando Lima, da subseção Dieese 
do SMetal, explica que não há mecanismos suficientes para im-
pedir que as empresas façam substituições. “Por exemplo, uma 

empresa cria 10 novas vagas pelo Programa Verde e Amarelo e, 
ao longo de dois anos, demite 5 funcionários antigos, na prática, 
ela teria como argumentar que teve um saldo positivo de ter ge-
rado mais emprego”. 

Considerando que a categoria metalúrgica tem cerca de 36 
mil trabalhadores, com a MP 905, em dois anos, 7,2 mil meta-
lúrgicos podem perder seus empregos. 

Veja abaixo os principais pontos da MP 905 e como ela cria 
trabalhadores mais barato e com menos direitos.

MP 905 também 
acaba com seus 

direitos
Além do risco de serem substituídos, os 

trabalhadores atuais perdem vários direitos com 
o Programa Verde e Amarelo. Confira ao lado 

principais mudanças implantadas por Bolsonaro e 
como elas afetam sua vida.

Sem mecanismos claros e eficazes para fiscalização, MP 905 pode estimular substituição de até 20% dos atuais trabalhadores

ACIDENTE DE TRAJETO 
Quem se acidentar indo da casa para o trabalho 
(e vice-versa) não vai ter direitos a auxílio-
doença-acidentário (B91), estabilidade de 12 
meses e FGTS no período de afastamento.

TRABALHO AOS 
DOMINGOS 
Fica liberado  o trabalho aos sábados 
e domingos, sem pagamento de 
horas extras em dobro. 

IMPOSTO DO  
SEGURO-DESEMPREGO 
Desempregados passam a pagar de 7,5% a 
8,14% sobre o valor do seguro-desemprego 
caso sejam demitidos da empresa.

PPR MENOR
Flexibiliza as regras e pode reduzir 
ou até mesmo acabar com o 
pagamento feito anualmente aos 
trabalhadores.

FISCALIZAÇÃO FALHA 
Empresas que descumprirem a 
lei só serão multadas em caso 
de repetir o erro, de acordo com 
critérios definidos pela MP.

REDUÇÃO DO FGTS 

Contribuição dos patrões cai de 
8% para 2% e diminui a multa 
de 40% para 20% do FGTS em 
demissão sem justa causa

PATRÃO LIVRE 
DO INSS
As empresas não precisam 
fazer a contribuição 
previdenciária de 20%

CONVENÇÃO 
COLETIVA E CLT 
Os direitos adquiridos pela 
Convenção Coletiva e pela 
CLT serão limitados aos 
trabalhadores Verde e Amarelo. 

REDUÇÃO DO ADICIONAL 
DE PERICULOSIDADE 
O benefício poderá diminuir de 30% 
para 5%, caso a empresa contrate 
um seguro por exposição a perigo. 
Trabalhador só terá direito ao adicional 
de periculosidade se o tempo de 
exposição mínimo for de 50%

FÉRIAS, 13º E 
SALDO DO FGTS 
PARCELADOS
Esses direitos poderão ser 
divididos em até 12 vezes, 
ou seja, vão virar pó ao 
longo do ano

Lute pelos seus direitos! 
Cobre deputados e senadores para 
que votem contra esse retrocesso!



O Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Re-
gião (SMetal) promove no sábado após o Carnaval, 
dia 29 de fevereiro, assembleia geral para debater e 
definir os critérios das negociações do Programa de 
Participação nos Resultados (PPR) de 2020. A assem-
bleia acontece na sede da entidade e a primeira cha-
mada será às 9h30 e a segunda, às 10h.

A participação de todos os trabalhadores e traba-
lhadoras – associados ou não – é essencial. Na assem-
bleia, serão debatidos e deliberados os parâmetros 
utilizados nas mesas de negociação de PPR pelos diri-
gentes do SMetal e comissão, como valores mínimos, 
metas aceitáveis e inaceitáveis, entre outros assuntos.

Em 2019, somente com PPR negociado pelo SMe-
tal, foram injetados R$ 171,4 milhões na economia 
local e regional. Esse número representa um cresci-
mento de 12,4% em comparação ao valor conquistado 
pelos trabalhadores da categoria em 2018.

“Apesar das dificuldades, ao longo dos anos, temos 
conseguido garantir melhorias em todos os acordos de 
PPR, seja no valor ou com metas atingíveis aos tra-
balhadores. Em 2020, a luta pelo benefício continua 
e a participação de todos e todas na assembleia im-
portantíssima para fortalecer a negociação”, afirma o 
presidente do SMetal, Leandro Soares.

ASSEMBLEIA: 
Dia 29 serão definidos os critérios do PPR 2020

PARTICIPE
É importante a presença de todos, associados ou não.
Sede do SMetal - Rua Julio Hanser, 140 
www.smetal.org.br - Tel 3334-5400
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participação nos resultados

SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE SOROCABA E REGIÃO

EDITAL

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRI-
CO DE SOROCABA E REGIÃO, convoca os trabalhadores da categoria metalúrgica, associados ou não do Sindicato, para 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária que realizar-se-á no dia 29 de fevereiro de 2020, às 09h30, em primeira 
convocação e às 10h00, em segunda convocação, na sede do Sindicato localizada na Rua Júlio Hanser, nº 140 – Bairro 
Lageado – Sorocaba/SP, com a seguinte ordem do dia:

a) Leitura, discussão e aprovação da Ata da Assembleia anterior;
b) Ratificação do Sindicato como legítimo negociador;
c) Discussão e deliberação sobre os critérios de negociação de acordos de Participação nos Lucros e Resultados;
d) Discussão e deliberação sobre os critérios e valores da Cota de Custeio Negocial;
e) Discussão e deliberação sobre a autorização coletiva para o desconto da Cota de Custeio Negocial;
f) Outros assuntos de interesse da categoria.

Sorocaba,  20 de  fevereiro  de  2020.

LEANDRO CANDIDO SOARES
Presidente


