Conquista
Sindicato garante mais um acordo de adicional de periculosidade a
metalúrgicos que exercem função de eletricistas, agora na Gerdau,
em Araçariguama
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Março é mês de luta pelos direitos das mulheres

Todos
contra o
coronavírus
Para preservar a saúde de todos os trabalhadores da categoria
– do chão da fábrica ao administrativo – mantendo os postos
de trabalho e os direitos, o Sindicato está aberto a negociações
sobre possível crise e orienta empresas a implantarem medidas de
prevenção à infecção pela Covid-19, o novo coronavírus. Serviços
do Sindicato também sofrerão alterações.
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Fonte: OMS, Ho Yeh Li, da Faculdade de Medicina da USP, e Rosana Richtmann, do Instituto Emílio Ribas

Histeria, é assim que o atual presidente do Brasil insiste em chamar
a crise do novo coronavírus, a Covid-19, que se alastra pelo mundo. Na
Itália, já foi ultrapassada a marca de 2.000 mortos; na China, são cerca de
3.200. O Brasil também teve a sua primeira vítima fatal da doença nesta
terça-feira, 17, na cidade de São Paulo, cerca de 100 quilômetros da nossa
região.
Enquanto todos os países priorizam formas de conter a disseminação
do vírus, no Brasil, Jair Bolsonaro incentiva o povo a ir para as ruas defender o fim da democracia e a ele próprio, mostrando egoísmo e irresponsabilidade sem tamanho.
Não é hora de briga de torcida e sim de unir forças para que a situação
não se agrave no país. Precisamos reconhecer a importância da política
pública de saúde e do sistema universal para toda a sociedade brasileira, o
nosso SUS – e fortalecê-lo.
Um das primeiras ações do Governo Federal deveria ser a suspensão
imediata do teto de gastos, que retirou
perto de R$ 20 bilhões da saúde somente em 2019. Precisamos ainda que
Não é hora de
os governantes tenham recursos para
briga de torcida
garantir o atendimento de toda a poe sim de unir
pulação, seja na saúde, na assistência
forças para que
social e em programas de proteção ao
a situação não se
trabalhador e trabalhadora.
agrave no país
Nós, metalúrgicos e metalúrgicas,
minimamente temos um convênio médico, leis que garantem direitos trabalhistas e um Sindicato forte e combativo, como o SMetal, que sempre esteve à frente das negociações pela
manutenção do emprego e de medidas para reduzir os impactos de crises
na vida do trabalhador.
Preocupados com a saúde dos trabalhadores da categoria, a diretoria
do Sindicato dos Metalúrgicos decidiu, por tempo indeterminado, alterar
a forma de atendimento e até mesmo suspender alguns serviços oferecidos pela entidade (leia mais na pág.4).
As assembleias nas portas das fábricas - principal ferramenta de deliberação dos trabalhadores – também estão suspensas no momento, seguindo
a orientação da Organização Mundial de Saúde de evitar aglomerações.
Mas e aqueles trabalhadores informais ou intermitentes, que se não
trabalham, não ganham, como ficam?! Motoristas de Uber, por exemplo,
não podem fazer home office, nem ficar de quarentena ou não serem exposto aos transmissores. Ou mesmo trabalhadores que vendem salgados
nas ruas, de porta em porta, ou que têm pequenos comércios. Os governos
devem urgentemente olhar por eles e suas famílias.
Neste momento de pandemia, todos podemos contribuir para combater a disseminação do vírus, seja trabalhador, empresário, sindicatos,
tomando todas as precauções possíveis. E aos governos, continuaremos
cobrando responsabilidade e ações efetivas em defesa da saúde e das vidas dos brasileiros.
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SMetal lamenta mortes de metalúrgico
e de mais três pessoas em acidente
O Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região (SMetal)
lamenta as mortes do trabalhador da TT Steel e de outras três
pessoas, ocorridas na sexta-feira passada, dia 13. O jovem, que
tinha 26 anos, era operador de prensa e associado da entidade,
morreu num acidente de trânsito da Rodovia Raposo Tavares.
O metalúrgico estava na van que pertencia à empresa Transmeira, fretada para levar os trabalhadores da TT Steel ao trabalho. “São
trabalhadores que saíram de casa para ganhar o seu sustento e que
não mais retornarão. Não temos palavras que possam minimamente
aliviar a dor desses familiares e amigos de trabalho e da vida. Nossos
sentimentos”, lamenta o presidente do SMetal, Leandro Soares.
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Covid-19: SMetal cobra medidas
em defesa da saúde e do emprego
A diretoria do Sindicato dos
Metalúrgicos de Sorocaba e Região divulgou uma nota oficial, na
última terça-feira, 17, para esclarecer algumas das ações da entidade
diante da declaração de pandemia
da doença infecciosa Covid-19, o
novo coronavírus, para preservar a
saúde de todos os trabalhadores da
categoria – do chão da fábrica ao
administrativo –, mantendo os postos de trabalho e os direitos.
São orientações às empresas e
medidas para evitar a disseminação
do vírus, bem como proteger o trabalhador e a trabalhadora no atual
momento de instabilidade econômica e de crise na saúde mundial.
As medidas (confira ao lado) seguem como norte nota técnica do
Ministério Público do Trabalho,
orientação da Organização Mundial de Saúde e ações definidas
pela diretoria do SMetal.
O Sindicato reafirma que está à
disposição das empresas para dialogar e negociar medidas de manutenção dos empregos e direitos
dos trabalhadores em momentos de
crise, como agora com a Covid-19.
Os trabalhadores já passaram por
ocasião parecida em 2009, com a
epidemia da influenza A (H1N1),
chamada de gripe suína, e também,
mais recentemente, com a paralisação da produção devido à greve
dos caminhoneiros, em 2018.
E, apesar dos momentos de instabilidade econômica, o SMetal
garantiu medidas de proteção ao
emprego, com cláusulas compensatórias aos trabalhadores a cada
acordo negociado com as empresas
metalúrgicas, e não deixou que outras negociações fossem impactadas.
Por fim, neste momento, a proteção de todos os trabalhadores e
trabalhadoras - seja em questão
de saúde, como na preservação de
direitos fundamentais, como o emprego - é prioridade do SMetal, que
não medirá esforços para que o trabalhador não seja prejudicado pela
crise que se alastra no País.

SAIBA MAIS

HIGIENE

ACORDOS COLETIVOS

As empresas devem fornecer lavatórios com água e sabão e
sanitizantes (álcool 70% ou outros adequados à atividade).

Negociar acordos coletivos entre empregadores, sindicatos patronais e sindicatos profissionais prevendo a flexibilização de
horários, o abono de faltas sem a apresentação de atestado
médico àqueles que apresentares sintomas sugestivos da Covid-19.

JORNADAS FLEXÍVEIS
Estabelecer políticas de flexibilidade de jornada tanto para que
os trabalhadores atendam familiares doentes ou em situação
de vulnerabilidade à infecção do coronavírus, como para que
obedeçam a quarentena e demais orientações dos serviços de
saúde.

GRUPOS DE RISCO
O Sindicato requer atenção especial dos empregadores aos trabalhadores em grupo de risco – idosos (a partir de 60 anos),
diabéticos, gestantes, hipertensos, quem tem insuficiência renal
crônica ou doença respiratória crônica. A empresa deve afastar
o trabalhador (a) com licença-remunerada.

SUSPENSÃO DE ASSEMBLEIAS
Seguindo a orientação da OMS para evitar aglomerações
com mais de 100 pessoas, o Sindicato vai suspender, temporariamente, as assembleias nas portas das fábricas.

MANUTENÇÃO AO EMPREGO
Sindicato está à disposição das empresas para dialogar e
negociar medidas de manutenção dos postos de trabalho e
os direitos dos trabalhadores neste momentos de crise.

CRIANÇAS NO LOCAL DE TRABALHO

ATENDIMENTO NA SEDE

Não permitir a circulação de crianças e demais familiares dos
trabalhadores nos ambientes de trabalho.

Os serviços realizados na sede, no Clube de Campo e na Colônia de Férias sofrerão algumas alterações (veja na pag.4).

PLANOS DE CONTIGÊNCIA

TETO DOS GASTOS

Seguir os planos de contingência recomendados pelas autoridades locais em casos de epidemia, tais como: permitir a ausência
no trabalho, organizar o processo de trabalho para aumentar a
distância entre pessoas e reduzir a força de trabalho necessária.

Cobrar do governo federal, por meio de várias instâncias, a
suspenção do teto de gastos (EC 95), a fim de garantir os
investimentos públicos necessários para fortalecer os serviços
públicos, especialmente a saúde e a proteção social.

A íntegra da nota oficial do Sindicato dos
Metalúrgicos de Sorocaba e Região está
disponível no Portal SMetal:
www.smetal.org.br/covid19

Fique Atento

Preocupado com a saúde dos trabalhadores, o Sindicato está atento a essas orientações e condutas e vai cobrar das fábricas a
efetivação das mesmas, por meio dos Comitês Sindicais de Empresas (CSEs) e de denúncias dos trabalhadores, que podem ser
feitas pelo telefone (15) 3334-5400 ou pelo campo ‘Denuncie’, no Portal SMetal: www.smetal.org.br/denuncie
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Eletricistas da
Gerdau conquistam
adicional de
periculosidade

Vitória aconteceu após intensa cobrança
do SMetal; cerca de 36 trabalhadores
foram beneficiados

O Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região (SMetal) conquistou o
pagamento do adicional de periculosidade
para cerca de 36 trabalhadores da metalúrgica Gerdau, em Araçariguama, que exercem a função de eletricista.
De acordo com advogado do SMetal,
Marcio Mendes, as negociações começaram em maio de 2019, quando a entidade
protocolou pauta de reivindicações para
empresa. A Gerdau começou a pagar o
adicional de periculosidade em março de
2018.
No entanto, o período de março de
2013 a março de 2018 ficaria sem pagamento ou dependeria de ação individual se
a entidade não tivesse negociado de forma
coletiva a homologação de acordo extrajudicial. “Ou seja, os eletricistas perderiam
cinco anos do referido adicional. Mas com

a persistência do Sindicato nas negociações, que cobrou a inclusão desse período,
foi conquistada e os trabalhadores receberão os valores retroativos correspondentes
a esse tempo”, explica Mendes.
O presidente do SMetal, Leandro Soares, lembra que, apesar de muitas empresas não cumprirem, o adicional de periculosidade é previsto em lei. “Esse direito do
trabalhador, que deveria ser respeitado espontaneamente, na maioria das vezes só é
conquistado com muita luta do Sindicato”.
Ela ainda alerta que é preciso denunciar ao
SMetal caso a empresa não pague o adicional de periculosidade.
Trabalhadores que exercem a função
de eletricistas são expostos diariamente a
riscos durante a rotina de trabalho, podendo vir a sofrer acidente e causar sequelas,
invalidez ou até morte.

