
Mesmo com um cenário de crise 
econômica e sanitária nunca visto 
na história do Brasil, a FEM/CUT e 
o SMetal garantiram acordos da 
Campanha Salarial para cerca de 33.800 
metalúrgicos de Sorocaba e região - que 
representa 96% do total da categoria.

Sindicato está intensificando as 
negociações com as empresas do G10 e 
buscando acordos para 100% da base.

Mais de 33 mil 
metalúrgicos com 
acordos fechados
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Desde a última Folha Metalúrgica, entregue à categoria em março 
deste ano, muita coisa mudou. No nosso “novo normal” foram incluí-
das máscaras de proteção. Diversos protocolos passaram a ser obri-
gatórios no dia a dia para proteger a nossa saúde e a das pessoas ao 
redor.

Atingimos a marca de um milhão de mortes por Covid-19 no mun-
do. Não são apenas números, são famílias que perderam seus entes 
queridos, colegas e amigos de uma forma brusca e sem a possibilidade 
de se despedir direito. 

Que não é apenas uma gripezinha e que ela trouxe diversos desa-
fios, todo o mundo já está cansado de saber. Mas o que nos assombra 
diariamente é: onde tudo isso vai parar?!

A luta pela manutenção do emprego, da saúde e da renda dos traba-
lhadores e trabalhadoras tem sido a prioridade da diretoria do Sindica-
to dos Metalúrgicos nos últimos meses, que também precisou se adap-
tar para continuar defendendo os interesses da categoria – à distância.

Novas maneiras de se comunicar foram criadas e também amplia-
das – o atendimento presencial precisou ser interrompido por uns me-

ses, mas o trabalhador em nenhum mo-
mento ficou desamparado. Foi criada 
ainda a assembleia eletrônica, uma im-
portante ferramenta que garante a par-
ticipação do trabalhador nas tomadas 
de decisões, de forma transparente e 
democrática, sem colocá-los em risco.

Os dirigentes do SMetal têm en-
frentado também negociações extre-

mamente difíceis com os patrões devido ao cenário em que vivemos. 
Férias coletivas, banco de horas, suspensão de contrato e redução de 
jornada com melhor remuneração do que previsto em Lei foram algu-
mas das inúmeras ferramentas utilizadas para preservar a sua saúde e 
também a renda mensal familiar e o emprego.

Com diálogo e entendimento sobre o momento de passamos, con-
tinuamos defendendo que o metalúrgico não pode ser o único penali-
zado diante dos desafios que enfrentamos. São os trabalhadores e as 
trabalhadoras que constroem a riqueza desse país com o suor do seu 
trabalho e são eles que trazem lucros às empresas. 

Por isso, a diretoria do SMetal decidiu ainda pautar todas as em-
presas da categoria para debater o Programa de Participação nos Re-
sultados. Já são mais de 17.700 metalúrgicos com o benefício garanti-
do e o Sindicato continua buscando novos acordos. Além disso, 96% 
da nossa categoria possui acordo da Campanha Salarial 2020, com 
cláusulas econômicas e sociais conquistadas. 

Mas os desafios continuam! A pandemia não acabou e os refle-
xos econômicos e sociais causados por ela podem perdurar ainda por 
muito tempo. Mas podem ter a certeza que este Sindicato continuará 
na linha de frente quando o assunto é a defesa do emprego, saúde e 
renda, defendendo seus direitos quando você mais precisa!

Defendendo seus direitos 
quando você mais precisa!
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editorial covid-19

Mas os desafios 
continuam. A 

pandemia ainda não 
acabou e os reflexos 
podem perdurar por 

muito tempo

Sede do Sindicato atende 
com medidas de segurança 

Com Sorocaba na fase amarela do Plano SP, do governo es-
tadual para Covid-19, o SMetal voltou abrir a sede, com atendi-
mento presencial de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 
13h às 17h. 

Para utilizar os serviços, os trabalhadores precisam seguir as 
medidas de segurança dos órgãos de saúde. O Sindicato pode 
funcionar apenas com 40% da capacidade e o uso de máscara 
é obrigatório. Também é preciso respeitar o distanciamento en-
tre as pessoas e fazer higienização das mãos antes e depois do 
atendimento. 

Os serviços disponíveis são: agendamentos, recebimento e 
protocolo de documentos e atualização cadastral. Para o plantão 
jurídico, conferência de holerites e termos de rescisão de con-
trato, o trabalhador pode marcar pelo telefone (15) 3334-5400. 
Já as homologações devem ser agendadas pelo empregador.

Para tirar dúvidas, fazer denúncias ou falar sobre acordo 
coletivos, o metalúrgico ou representantes de empresas devem 
entrar em contato pelo telefone (15) 3334-5400 ou pelas redes 
sociais do SMetal (Facebook e Instagram).

SMetal orienta trabalhadores 
sobre medidas contra a Covid-19

Apesar da flexibilização, a pan-
demia da Covid-19 ainda não aca-
bou. E por isso, o local de trabalho 
deve ser seguro. Novas medidas 
de segurança são necessárias para 
manter os trabalhadores protegi-
dos de um possível contágio pela 
doença. 

Francisco Lucrécio Junior Sal-
danha, diretor executivo do SMetal, explica que o do Sin-
dicato continua atuando para proteger os metalúrgicos. 
“Levamos todas as informações sobre as medidas que pre-
cisam ser tomadas nas fábricas para evitar o contágio pelo 
coronavírus e estamos acompanhando para agir caso algu-
ma norma não se cumprida. A saúde do trabalhador vem 
em primeiro lugar”. 

Os trabalhadores devem ficar atentos e, se necessário, 
denunciar qualquer irregularidade ao Sindicato. As denún-
cias podem ser feitas pelo telefone 3334-5400 ou pela in-
ternet www.smetal.org.br/denuncie

LOCAL DE TRABALHO SEGURO 

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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Campanha Salarial beneficia 
mais de 33 mil metalúrgicos

Sorocaba e região

Leandro Soares 
Presidente do SMetal

GRUPO 2
Sindimaq (máquinas e equipamentos) 
e Sinaees (aparelhos elétricos e 
eletrônicos). 
Reajuste: 2,94% - retroativo a 
setembro de 2020. Vigência da 
Convenção Coletiva:  
2 anos 
Exemplos: CNH Case, Metso, ABB, 
Emerson, Moura, entre outras. 

FUNDIÇÃO 
Reajuste: 2,94% - retroativo a 
setembro de 2020. Vigência da 
Convenção Coletiva:  
2 anos. 
Exemplos: Metalur, Metalex, 
Metalvic, Aluzinco, entre outras.

GRUPO 3
Sindipeças (autopeças), Sindiforja 
(forjaria) e Sinpa (parafusos, porcas 
e rebites). Reajuste: 2,94% - 
retroativo a setembro de 2020. 
Vigência da Convenção 
Coletiva: 2 anos 
Exemplos: ZF do Brasil, Bosch, 
Schaeffler, Tecforja, Tecnofix,  
entre outras. 

SINDRATAR
(refrigeração, aquecimento e 
tratamento de ar)
Reajuste: 2,94% - retroativo a 
setembro de 2020. Vigência da 
Convenção Coletiva: 2 anos 
Exemplos: Massting Engenharia, 
entre outras. 

GRUPO 8.3
Sinafer (ferros, metais e ferramentas), 
Siamfesp (artefatos de metais não 
ferrosos) e Simefre (equipamentos 
ferroviários e rodoviários) 
Reajuste: 2,94% - retroativo a 
setembro de 2020. Vigência  
da Convenção Coletiva:  
1 ano (a Federação continua 
insistindo para ampliar a vigência 
para dois anos – como nos demais 
grupos)
Exemplos: Hurth Infer, Sidor, Vossloh, 
Flash, Apex, entre outras. 

SINDICEL
(condutores elétricos, trefilação e 
laminação de metais não ferrosos) 
Acordo assinado no ano 
passado é válido por dois 

anos. Com a negociação deste 
ano foi conquistada a extensão 
da Convenção Coletiva até 
agosto de 2022.
Exemplos: Prysmian, FlaxFio, entre 
outras.

G8.2
Sicetel (trefilação e laminação 
de metais ferrosos) e Siescomet 
(Esquadrias e construções metálicas). 
Reajuste: 2,94% - retroativo a 
setembro de 2020. Vigência da 
Convenção Coletiva: 1 ano (a 
Federação continua insistindo para 
ampliar a vigência para dois anos.
Ex.: Trefilação de Aços Cofermo, 
Index, Prado, Forte Metal, entre 
outras.

GRUPO 10
(formado por empresas de pequeno 
e médio porte)
O SMetal está negociando por 
empresa. Já foram firmados 32 
acordos coletivos. Exemplos: 
Alumicolor, FEP Usinagem, USIP 
Usinagem, Megacolors Pintura (veja 
a lista completa de empresas com 
acordo no Portal SMetal).

Para garantir a manutenção 
da renda e dos empregos na ca-
tegoria durante a pandemia, o 
Sindicato realizou negociações de 
data-base com reajuste 0% em 
algumas empresas. Mas, em con-
trapartida, os trabalhadores con-
quistaram estabilidade no empre-
go e o pagamento do Programa 
de Participação nos Resultados 
(PPR) de 2020.

Nestes casos, Leandro explica 
que fica mantido o acordo cole-
tivo firmado entre o SMetal e a 
fábrica e garantida a manutenção 
das cláusulas sociais. “Desde o 
começo da pandemia, assumi-
mos o compromisso de defender 
a saúde, o emprego e os direitos 
dos metalúrgicos e continuamos 
com o objetivo de minimizar os 
impactos da crise na vida dos tra-
balhadores”, conclui.

Participação 
nos Resultados 
e Estabilidade

Propostas da Campanha Salarial Aprovadas

Mesmo diante de um cenário extremamente difí-
cil, a Federação Estadual dos Metalúrgicos da CUT 
e o Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região 
(SMetal) garantiram, até o momento, acordos da Cam-
panha Salarial 2020 para aproximadamente 33.800 tra-
balhadores da categoria. 

Esse número representa 96% da base do SMetal, 
que hoje conta com cerca de 35 mil metalúrgicos. Eles 
estão distribuídos nos grupos G2, G3, G8.3, G8.2, Fun-
dição, Sindicel e Sindratar, que já conquistaram acor-
dos de data-base, além de outras 32 empresas do G10 
nas quais o Sindicato firmou acordo coletivo.

Em assembleia eletrônica realizada na semana pas-
sada, entre os dias 28 e 30 de setembro, a maioria dos 
trabalhadores aprovaram as propostas dos grupos G3 
e G8.3 – de 2,94% de reajuste salarial e renovação das 
cláusulas sociais da Convenção Coletiva de Trabalho 
- e também que elas serviriam de parâmetro mínimo 
reivindicado pelos metalúrgicos neste ano.

O secretário de finanças da FEM/CUT e dirigente 
do SMetal, Adilson Faustino (Carpinha), explica que 
mesmo antes de encerrada a votação, a Fundição e o 
G2 procuraram a FEM/CUT e chegaram à proposta 

de reajuste de 2,94% e cláusulas sociais. Depois, na 
quinta-feira, dia 1º, foi a vez do Sindratar apresentar o 
mesmo índice. 

A última bancada patronal a apresentar uma pro-
posta foi o G8.2, no último sábado, dia 3. “Eles vinham 
insistindo em reajuste zero nos salários e nos pisos, 
mas após muita insistência da FEM e do Sindicato e, 
inclusive, o envio do comunicado de greve, finalmente 
chegaram ao reajuste de 2,94% e renovação das cláu-
sulas sociais”, conta Carpinha.

Grupo 10
Pelo quarto ano seguido, o G10 não apresentou uma 

proposta sequer aos trabalhadores e, por isso, o SMetal 
iniciou as negociações de acordos coletivos por empre-
sa. Além disso, a Federação protocolou aviso de greve 
no grupo patronal, no dia 1º de outubro, para pressionar 
os patrões e contribuir nos debates dos Sindicatos.

“Com os acordos dos demais grupos resolvidos, va-
mos intensificar a cobrança nas fábricas do G10 para 
que 100% da categoria seja contemplada nesta Campa-
nha Salarial”, enfatiza o presidente do SMetal, Lean-
dro Soares.
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Mais de 17,7 mil 
trabalhadores conquistam 
acordo de PPR 2020
Ao todo, 53 acordos foram realizados com o potencial 
de injetar até R$ 134,6 milhões na economia regional 
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Apesar das dificuldades encontradas ao lon-
go do ano por conta da pandemia da Covid-19, 
as negociações do SMetal garantiram, até o mo-
mento, o Programa de Participação nos Resul-
tados (PPR 2020) para mais de 17 mil trabalha-
dores metalúrgicos. 

Ao todo, 53 acordos foram realizados, bene-
ficiando 17.782 trabalhadores e trabalhadoras. 
De acordo com a subseção do Dieese, do SMe-
tal, as negociações fechadas pelo Sindicato têm 
o potencial de injetar até R$ 134,6 milhões na 
economia de Sorocaba e região. 

Leandro Soares, presidente do SMetal, lem-
bra que garantir o pagamento do PPR foi uma 
das principais lutas da entidade este ano. “Não 
foi um processo fácil, visto que a economia, 

que já não andava bem, piorou com a pandemia. 
Mas o Sindicato intensificou a atuação para ga-
rantir, além da saúde e emprego, renda no bolso 
dos trabalhadores, cumprindo com seu compro-
misso de defender a categoria quando ela mais 
precisa”. 

O secretário geral do Sindicato, Silvio Fer-
reira, destaca a importância dos dirigentes sin-
dicais na luta pelos direitos dos trabalhadores. 
“Especialmente em momentos de crise, o tra-
balho sindical se destaca pela importância de 
proteger a categoria, evitando que o emprego 
e a renda dos metalúrgicos sejam comprome-
tidos. A diretoria do SMetal não parou com a 
pandemia e garantiu esse número expressivo de 
acordos”.
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participação nos resultados

Atendimento à 
distância foi ampliado 
durante a pandemia

Izídio se afasta para 
concorrer a vereador 

SERVIÇOS SMETAL LICENCIADO

A pandemia da Covid-19 trouxe novos 
desafios para o mundo e foi preciso adap-
tar a rotina de trabalho. Com a quarente-
na, a sede do SMetal ficou fechada entre 
março e agosto, mas os atendimentos e as 
negociações da entidade não pararam. 

Ao todo, cerca de 170 acordos cole-
tivos foram negociados pelos dirigentes 
sindicais, beneficiando mais de 25 mil 
trabalhadores, com garantias melhores do 
que as previstas nas medidas do governo 
federal.  O trabalhador participou das de-
cisões através de uma plataforma exclusi-
va, que garantiu a realização de cerca de 
100 assembleias eletrônicas. 

Nesse período, o SMetal intensificou 
ainda o atendimento por email, telefone 

O secretário de orga-
nização do SMetal, Izídio 
de Brito (foto), está licen-
ciado do cargo, desde 3 de 
junho, para disputar as elei-
ções municipais de 2020 
em Sorocaba. A medida é 
obrigatória pela legislação 
eleitoral. Izídio já foi vere-
ador por dois mandatos e 
também concorreu ao cargo de deputado federal em 2018. 
Na ocasião, recebeu mais de 40 mil votos.

“Mais uma vez me coloquei à disposição e nosso gru-
po decidiu que eu deveria concorrer ao cargo de vereador. 
Acredito que contribui bastante com Sorocaba nos dois 
mandatos e ainda podemos fazer muito mais pela nossa 
cidade. Tenho o compromisso ser, de fato, o representado 
do povo sorocabano na Câmara de Vereadores”, explica 
Izídio.

e redes sociais. Pelo whatsapp, categoria 
pode tirar dúvidas e fazer denúncias, re-
sultando em mais de 1,5 mil atendimen-
tos. Já o setor jurídico – plantões traba-
lhista, cível e previdenciário –, atendeu 
cerca de 1,3 mil trabalhadores. 

“O Sindicato é democrático e sempre 
busca formas de garantir a participação 
dos trabalhadores na decisão. Nesse perí-
odo não foi diferente e mantivemos a par-
ticipação da categoria nas votações com 
segurança e sigilo”, finaliza secretário 
de administração e finanças do SMetal,  
Tiago Almeida.


