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Março é mês de luta pelos direitos das mulheres

PPR 2020

Foguinho

Critérios são aprovados

Neste ano, mais do que nunca, será necessária a união dos
trabalhadores e trabalhadoras para garantir o aumento e
até mesmo a continuidade do pagamento do Programa de
Participação nos Resultados. A aprovação dos critérios aconteceu
em assembleia realizada no SMetal no sábado, 29.
PÁG. 3
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estabilidade gestante
Foguinho

editorial

Juntos somos
mais fortes
Com o alto número de desempregados no país e o crescimento da informalidade, o sonho de um trabalho digno, que garanta qualidade de vida,
saúde e momentos de lazer aos trabalhadores e trabalhadoras do país, está
cada vez mais distante dos lares brasileiros. E todo esse cenário de incertezas não é por acaso.
Quando aprovada a Reforma Trabalhista, a terceirização irrestrita e, agora, com a MP 905, o Programa Verde e Amarelo, os governos Temer e Bolsonaro, juntamente com grandes empresários, criaram um sentimento de
medo e rixa entre a classe trabalhadora. E o objetivo é claro: fazer com que
o trabalhador aceite exercer suas funções à beira da informalidade.
Esse projeto também tem como finalidade enfraquecer os sindicatos,
pois são eles que estão na linha de frente da luta coletiva e na defesa dos interesses dos trabalhadores. Imagine você, trabalhador, negociando um acordo de Programa de Participação nos Resultados (PPR) individualmente, ou
mesmo o reajuste dos seus salários. Haveria avanços?!
Com comprometimento e experiência, os dirigentes sindicais assumem
para si a missão de pressionar os patrões nas mesas de negociação por acordos justos e que atendam às reivindicações, assim evitando possíveis retaliações diretas aos trabalhadores. Mas somente com a organização, união
e mobilização desses funcionários, que acreditam no Sindicato como seu
legítimo representante, é que a entidade ganha força e garante melhorias.
Não é à toa que a média salarial da categoria metalúrgica em Sorocaba
e região teve avanços. E nos acordos de PPR também vemos melhorias
em vários fatores, como número de trabalhadores beneficiados, crescimento
nos valores e avanços nas metas. Somos um sindicato forte pois temos uma
categoria ainda mais combativa e aguerrida.
Ao longo dos últimos anos, o Sindicato tem alertado sobre os perigos por
trás dessas reformas e demonstrado porque a flexibilização dos direitos não
geraria empregos dignos – como está acontecendo.
A Reforma Trabalhista, por exemplo, é baseada na política existente nos
EUA, que tem condições de trabalho precários e possui grandes restrições
ao direito à organização sindical. O documentário “Indústria americana”,
que ganhou o Oscar neste ano, mostra um pouco da dificuldade dos trabalhadores estadunidenses organizarem um Sindicato dentro de uma empresa.
Sem querem dar spoiler para quem não assistiu, mas fica evidente a perseguição e o assédio dos patrões e seus encarregados para evitar que os
trabalhadores, por meio da criação de um sindicato na fábrica, lutem por
melhores condições de trabalho, segurança, salários dignos e etc. E é a política dos EUA, que tentam imitar no Brasil, que possibilita isso.
Com todo o cenário de medo e retrocesso, os desafios do movimento
sindical e dos trabalhadores no Brasil não será fácil. Mas em outros momentos de retrocessos, já mostramos a força da classe trabalhadora, com
protestos nas portas das fábricas e até mesmo grandes greves pelo Brasil
afora, e saímos vitoriosos. Não vamos abaixar a cabeça, participe das lutas
do Sindicato, juntos somos mais fortes!
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Grávida é reintegrada ao
trabalho na NAL do Brasil
Após orientação da diretoria
do SMetal sobre o direto à estabilidade gestante, uma trabalhadora da empresa NAL do Brasil
foi reintegrada ao trabalho na
quarta-feira, 26.
Segundo o dirigente sindical
João Farani, a demissão ocorreu
em 21 de outubro de 2019 e, durante o aviso prévio indenizado,
a trabalhadora teve conhecimento da gravidez. “Ela então procurou o Sindicato e o nosso jurídico, que orientou a trabalhadora
a protocolar uma notificação na
fábrica informando e comprovando a gestação”, explica.
O documento foi protocolado
na empresa no início do mês de
fevereiro e, no dia 24, a empresa
respondeu à notificação informando sobre a revisão da dispensa devido à estabilidade gestante
e, consequentemente, a reinte-

gração da metalúrgica. “Por isso
é importante todo trabalhador e
trabalhadora conheçam seus direitos e, caso tenham qualquer
dúvida, procurem o Sindicato”,
afirma Farani.
A advogada do SMetal, Érika
Mendes, explica que a Constituição Federal, a CLT e a Súmula
244, do TST, são algumas das
principais ferramentas jurídicas
que garantem o direito ao emprego à mulher grávida.
A Convenção Coletiva (CCT)
dos Metalúrgicos também assegura direitos importantes para
as mulheres trabalhadoras, como
licença maternidade de 180 dias
(seis meses) – inclusive em casos
de adoção; direito à função compatível fisicamente no período de
gravidez; direito de amamentar
seu bebê mesmo em horário de
trabalho; entre outros.

Lute pelos seus direitos! 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
site: www.smetal.org.br/denuncie
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assembleia

Metalúrgicos aprovam critérios
para as negociações do PPR 2020
Os critérios para as negociações do Programa

Página
4
de
Participação
nos Resultados (PPR) de 2020 fo-

No entanto, Constituição Federal estabelece
em seu Artigo 8º, VI, que é obrigatória a participação dos Sindicatos nas negociações coletivas
de trabalho, garantindo força para os metalúrgicos conquistarem o direito ao PPR, assim como
aumento dos valores e melhorias nas metas.

Fotos: Foguinho

ram aprovados, por unanimidade, em assembleia
geral realizada no sábado, dia 29, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba (SMetal).
Diante dos ataques aos direitos dos trabalha-

dores, em 2020, mais do que nunca será necessária a união dos metalúrgicos para garantir o aumento e até mesmo a continuidade do pagamento
do PPR. Isso porque o governo tenta, através da
Medida Provisória 905 (Programa Verde e Amarelo), tirar o sindicato da negociação.

Critérios para as negociações do PPR 2020

1.

10.

2.

11.

Participação obrigatória dos Sindicatos nas negociações coletivas de trabalho, conforme disposto no Artigo 8º, VI, da
Constituição Federal;
Eleição interna de comissão de negociação;

3.

Chamar Plenária com trabalhadores
para negociar PPR;

4.

Onde houver CSEs ao menos um de
seus membros deverá participar das negociações;

5.

Garantir no acordo a assinatura do
CSE junto a assinatura da Executiva;

6.

Negociar acordos cujo valor de PPR
sejam a partir do piso de cada Grupo
Patronal (Convenção Coletiva), sem que
isso inviabilize as negociações com outros
valores e, desde que, haja comprovação
da empresa de sua capacidade financeira
que justifique prêmio com outro valor;

7.
8.

Valores iguais para todos;

Limite de quatro metas a serem
atingidas (limitar o nº de indicadores por
metas) e criar metas para a empresa, ex.:
condições de trabalho, sendo que para as
metas econômicas (sobre o Lucro) não tenha peso superior à 20%;

9.

Pagamento integral para afastados
por doença ocupacional, acidente de trabalho e gestantes;

As metas devem envolver todos os trabalhadores da empresa a fim
de possibilitar a integração e esforço de
todos para o atingimento total do programa;
Lutar para estender o PPR dos
metalúrgicos para afastados por auxílio
doença, estagiários, menores aprendizes, terceirizados e prestadores de serviços;

12.

Pagamento proporcional para
admitidos e demitidos, não importando
se a demissão foi por justa causa, há
menos de um ano, estabelecer data para
início de pagamento para os demitidos;

13.

A empresa fica obrigada a
apresentar até o 15º dia do mês o relatório das metas do mês anterior, caso
não apresente, as metas daquele mês
consideram-se atingidas;

14.

Acompanhamento das metas
até o final do Programa, sendo que as
empresas devem apresentar ao Sindicato os resultados obtidos e metas atingidas antes do pagamento da segunda
parcela;

15.

O acordo somente será assinado após aprovação do mesmo em assembleia dos trabalhadores;

16.

Valor de 6% de Cota de Custeio Negocial.

“Assim como a Reforma Trabalhista
e a Reforma da Previdência, o
Programa Verde e Amarelo é
uma falácia que não vai gerar
mais emprego e tem jogado o
trabalhador na informalidade. Tentam
enfraquecer o sindicato porque,
assim, enfraquecem os trabalhadores
e quem sai ganhando nessa história
é o patrão. A luta dos trabalhadores
junto com o sindicato garante
avanços, como tivemos nos últimos
anos no PPR”, Leandro Soares,
presidente.

“São os trabalhadores e as
trabalhadoras que constroem a
riqueza desse país com o suor do
seu trabalho. E, sendo assim, nada
mais justo que recebam a parte
que lhes cabe do imenso lucro que
ajudam a gerar para os patrões. Nós
vamos fazer essa discussão com
as empresas de cabeça erguida,
mostrando para eles que temos
força. Não iremos nos intimidar por
quem quer tirar nossos benefícios”,
Izídio de Brito, secretário de
organização.

PPR dos metalúrgicos gira a
economia em diversos setores
O Programa de Participação nos Resultados (PPR) negociado pelos dirigentes do
SMetal, em 2019, foi responsável por injetar R$ 171,4 milhões na economia de Sorocaba e região. O valor representa um crescimento de 12,4% em comparação ao
conquistado pelos trabalhadores da categoria em 2018.
O economista da subseção Dieese dos Metalúrgicos de Sorocaba, Fernando Lima,
enfatiza que esse dinheiro é responsável por aquecer o mercado em diversos setores.
“O pagamento do PPR proporciona ao metalúrgico um momento de remuneração
maior que interfere não somente em sua vida, mas em toda economia. Por exemplo,
ao usar o dinheiro para uma reforma, toda uma cadeia produtiva é beneficiada e faz
com que a economia gire, gerando emprego e renda para muita gente”.
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consulte seu extrato

Sindicato cobra
regularização
do FGTS dos
metalúrgicos
Você sabia que o trabalhador e a trabalhadora só podem pleitear na Justiça o depósito do Fundo de Garantia de Tempo de
Serviço (FGTS) dos últimos cinco anos?
Ou seja, se ele trabalhou por 15 anos em um
local e, quando demitido, descobre que a
empresa não pagava corretamente, ele pode
deixar de receber 10 anos da contribuição.
Por isso, o Sindicato dos Metalúrgicos de
Sorocaba e Região (SMetal) tem atuado para
que as empresas da categoria mantenham o
FGTS de seus funcionários em dia. Recentemente, a entidade recebeu denúncias da falta
de depósitos em 13 empresas e tem cobrado

a regularização. São elas: Aços MR, Unimap, Spica, Center Peças, Sorodiesel, MaxiFlow, L&L Calhas e Coifas, Brunko, MN
Estruturas e Caçambas, VMX, VTL, Promisa e Jimenez Motores e Irrigação.
Para evitar perdas na hora de demissão, o
(a) trabalhador (a) deve checar se a empresa
está depositando corretamente o seu FGTS
e, qualquer irregularidade, deve denunciar
ao Sindicato. A denúncia pode ser feita a um
membro do CSE; pessoalmente na sede do
SMetal; pelo telefone no (15) 3334-5400;
ou de forma sigilosa pelo Portal SMetal, no
www.smetal.org.br/denuncie

SAIBA COMO CONSULTAR O FGTS:
PESSOALMENTE
Ir até uma Agência da Caixa e solicitar seu extrato.
SITE
Basta se cadastrar no site da Caixa. Você precisará do
número do seu NIS (PIS / PASEP), uma senha (cadastre uma
ou use a senha do seu Cartão Cidadão).
SMS
Faça o cadastro gratuito no site da Caixa e receba
mensalmente, pelo celular, informações sobre saldo, extrato,
depósito, correções e saques.
APP FGTS
Pode baixar o aplicativo FGTS, disponível para iOS, Android e
Windows Phone, para acompanhar seu extrato.

INSCRIÇÕES ABERTAS
Reforço escolar e atendimento
psicopedagógico
A Cia Pedagógica, em parceria com
SMetal, está com matrículas abertas
para aulas de reforço escolar em matemática, leitura e alfabetização a alunos
de 1º ao 5º ano do ensino fundamental,
na sede da entidade.
Há vagas também para atendimento
e avaliação psicopedagógica a crianças
e adultos com dificuldade de aprendizagem, como déficit de atenção, dislexia,
transtorno do espectro autista, entre outros. Nas aulas são aplicados métodos
para que o aluno tenha um melhor desempenho cognitivo.
Associados e dependentes têm condições especiais de pagamento. Valores,
agendamento de entrevista (gratuito) e
outras informações devem ser solicitadas pelo (15) 99714-8836, com Karina.

Curso de inglês para
várias idades
A escola de inglês Neway está com
inscrições abertas para novas turmas.
Para o público de 9 a 12 anos, as aulas
acontecem nas segundas-feiras, das 9h
às 11h, e nas quintas-feiras, da 16h30
às 18h30. Já nas quartas-feiras, as aulas
são para jovens a partir dos 13 anos e
são realizadas das 19h às 21h.
A mensalidade custa R$ 110,00 para
associados e dependentes do SMetal.
Para não associados, sai por R$ 160,00.
A apostila do curso tem valor de R$ 50.
As aulas acontecem na sede do Sindicato dos Metalúrgicos.
Para realizar a inscrição é preciso
agendar um horário pelo telefone/Whatsapp (15) 98835-5626, diretamente com
a professora Aryana, ou pelo e-mail
newaysorocaba@gmail.com

Aulas de instrumentos
musicais no Sindicato
Também estão abertas vagas para
aulas de instrumentos musicais no
Sindicato dos Metalúrgicos - teclado,
violão, guitarra ou baixo. A agenda é
flexível. Associados e dependentes do
SMetal têm desconto e a mensalidade é
de R$ 60. Para não-associados, o valor
é de R$ 85.
Exercícios de coordenação motora,
instruções sobre os instrumentos e variação dos estilos musicais são algumas
das técnicas que o músico Rolando Beltran ensina aos alunos.
Para realizar a inscrição é necessário
que o interessado compareça à sede do
SMetal, próxima à Rodoviária, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h. Mais
informações pelo (15) 98111-1403, com
Rolando.

