
É fundamental estar 
consciente da importância 
das eleições municipais, 
que acontecem em 15 de 
novembro. Serão escolhidos 
os prefeitos (as) e vereadores 
(as) para os próximos quatro 
anos. São eles que vão tomar 
importantes decisões que 
afetam diretamente a vida 
de todos

Vamos votar em 
quem luta pelo 
nosso emprego

ELEIÇÕES 2020 
Sorocaba é comandada 
pelo mesmo grupo há 
30 anos

DESEMPREGO 
Lei pode afetar 
a produção de 
montadoras em SP
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Metalúrgicos de 90 
empresas do G10 
garantem acordos
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ELEIÇÕES 2020

Vamos votar em 
quem luta pelo 
nosso emprego

Novembro Azul um movimento mundial 
que reforça a importância da prevenção e do 
diagnóstico precoce do câncer de próstata
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Sem rodeios, é preciso dizer: trabalhador consciente só vota em 
quem defende seu emprego e seus direitos. Para além das promessas 
de tantos políticos que aparecem nessa época, é preciso conhecer a 
história de cada um e saber quem ele apoia ou por quem é apoiado. 

Se o candidato estiver do lado daqueles que votaram a favor das 
Reformas Trabalhista e da Previdência, da terceirização irrestrita ou 
daqueles que não investem no Brasil, gerando milhões de desempre-
gados, não vale a pena dar o seu voto. O resultado, como podemos 
ver atualmente, é desastroso e o futuro pode ser o do desemprego e 
da miséria. 

Por outro lado, há outros tantos candidatos que sempre estiveram 
na luta defendendo os direitos, os empregos e a renda, garantindo que 
não faltasse comida na mesa dos trabalhadores. Esses, sim, merecem 
estar nas prefeituras e câmaras para representar os seus interesses. 

No dia 15, vamos para a urna escolher prefeitos (as) e vereado-
res (as), uma decisão importante que afeta diretamente nossas vidas. 
Sabemos que são muitos os motivos para a descrença nos políticos. 
Afinal, todos os dias somos bombardeados com notícias de corrup-
ção e descaso. 

Mas não podemos nos omitir. Nos-
so voto vai eleger pessoas responsá-
veis por garantir acesso à saúde, cul-
tura, educação, transporte, moradia, 
entre tantas outras coisas para viver 
com dignidade.  

E, principalmente, quem for eleito 
vai tomar decisões que podem garan-
tir nosso emprego ou nos deixar na rua 
da amargura. É importante reforçar: 
foram os políticos que aprovaram as 
Reformas Trabalhista e da Previdên-

cia. São políticos que fazem – ou deixam de fazer – investimentos 
importantes para geração de emprego e renda. 

No momento, além da crise da Covid-19, enfrentamos uma grave 
crise econômica, que faz o desemprego bater recorde – são 13 mi-
lhões de pessoas sem trabalho. E mudar essa situação, passa pelas 
eleições municipais. 

São os prefeitos e vereadores que vão votar e aplicar medidas 
para o desenvolvimento das cidades, atraindo novas empresas e pos-
sibilitando o crescimento das já existentes. Isso, consequentemente, 
reflete na garantia do seu emprego e na criação de novos postos de 
trabalho.  

Então, use seu voto com consciência e responsabilidade. Escolha 
candidatos que estão do seu lado, candidatos que defendem o seu 
emprego e o direito de você criar a sua família com dignidade.

Trabalhador, 
valorize seu voto
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editorial eleições

Em 2016, o prefeito eleito foi carregado no 
ombro para celebrar sua conquista. Em 2020, 
os mesmos que o carregaram e cantaram sua 
vitória negam a responsabilidade pela situação 
caótica instalada em Sorocaba e pedem o seu 
voto. 

Negam que apoiaram e ocuparam impor-
tantes cargos junto ao prefeito cassado duas 
vezes. Fingem que não fizeram parte da gestão 
desastrosa de Sorocaba que tanto prejudicou – 
e ainda prejudica – a população. 

O vice da candidata que é deputada e sem-
pre vota contra o povo, teve cargo no governo 
do prefeito cassado. Cassação essa que foi co-
mandada pelo outro candidato que, anos antes, 
o carregou nos ombros para comemorar sua 
vitória. 

A sucessora, que também tenta se distanciar 
da responsabilidade, não teve uma atuação di-
ferente. Diante da maior crise econômica e 
sanitária que o Brasil enfrenta, não foi capaz 
de propor um plano de ação que garantisse o 
emprego e a renda das pessoas. Na indústria, 
quem cumpriu – e muito bem – esse papel foi 
o Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e 
Região (SMetal). 

Não que a gestão desastrosa da política so-
rocabana dos últimos quatros anos fosse uma 
surpresa. Sorocaba já vinha enfrentando essa 
situação há tempos. Afinal, o prefeito cassado 
foi indicado por outro, que não pode concor-
rer por incontáveis processos na justiça. Esse, 
aliás, foi padrinho político do outro prefeito, 
que teve inúmeros secretários presos por casos 
de corrupção e, até mesmo, por pedofilia. 

E nessa conta de quem indica quem, o mes-
mo grupo político comanda a cidade há mais 
de 30 anos, sempre afundado em escândalos e 
casos de corrupção. O resultado é que Soroca-
ba patinava antes mesmo da crise causada pela 
Covid-19. 

Só para falar de emprego, a cidade que, em 
2014, chegou a ter 211 mil postos de trabalho, 
viu esse número cair para 189 mil, em 2020. 
Uma diferença negativa de 21 mil empregos 
com carteira assinada, destacando que durante 
a pandemia a queda foi de 5,8 mil. 

Na indústria, Sorocaba perdeu 17 mil tra-
balhadores de 2013 para cá e, atualmente, 
emprega cerca de 50 mil pessoas. Isso mesmo 
com a chegada de empresas de grande porte 
como a montadora Toyota e todos as empre-
sas do seu entorno. O DIEESE aponta que a 
representação da indústria no PIB sorocabano 
encolheu de 32,93%, em 2013, para 30,87% 
em 2017. 

Portanto, no dia 15 de novembro, na hora de 
escolher os candidatos a prefeito (a) e vereador 
(a), é importante lembrar bem quem são aqueles 
que há 30 anos comandam a política sorocabana 
e nada fizeram pela população. Eles não mere-
cem seu voto. Procure por pessoas comprome-
tidas com os trabalhadores que, há anos, lutam 
para garantir seu emprego e, assim, a sua capa-
cidade de sustentar sua família.

Nosso voto vai eleger 
pessoas responsáveis por 
garantir saúde, cultura, 
educação, transporte, 
moradia, entre tantas 

outras coisas para viver 
com dignidade

No poder há 30 
anos, grupo político 
afundou Sorocaba
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Trabalhador deve 
votar em quem 
defende seu emprego 
e seus direitos 

eleições 2020

A Reforma Trabalhista retira inúmeros di-
reitos e diminui o salário do trabalhador. A 
Reforma da Previdência torna praticamente 
impossível que alguém se aposente. Soma-se 
a isso o desemprego que atinge mais de 13 
milhões de pessoas Brasil afora. Tudo isso 
tem, em comum, o fato de que foram deci-
sões dos políticos escolhidos pelo povo. 

Por isso, é fundamental estar consciente 
da importância das eleições municipais, que 
acontecem em 15 de novembro. Serão esco-
lhidos os prefeitos (as) e vereadores (as) para 
os próximos quatro anos. São eles que vão 
tomar importante decisões que afetam dire-
tamente a vida de todos.

Ao prefeito, cabe administrar a cidade, 
aplicando o dinheiro público no bem estar 
da população. É responsabilidade dele, por 
exemplo, cuidar da iluminação e limpeza da 
cidade, construir creches e escolas, garantir 

médicos e remédios para todos. Já os verea-
dores devem fiscalizar como o prefeito apli-
ca o dinheiro público, e criar leis que melho-
rem a vida das pessoas. 

Além disso, as decisões dos prefeitos e 
vereadores são determinantes para a manu-
tenção e criação de emprego. O presidente 
do SMetal, Leandro Soares, lembra a im-
portância de eleger pessoas comprometidas 
com os trabalhadores. “A crise econômica 
foi agravada com a Covid-19 e a falta de in-
vestimentos tanto do presidente, quanto do 
governador e dos prefeitos, faz com que o 
desemprego dispare e, quem está emprega-
do, vive com medo de ser dispensado. Por 
isso, temos que eleger pessoas que estejam 
comprometidas com os trabalhadores, com 
quem lute por empregos e salários que per-
mitam a todos colocar comida na mesa de 
suas famílias”. 

As decisões dos prefeitos e vereadores são determinantes 
para a manutenção e criação de postos de trabalho

Leandro Soares 
Presidente do SMetal



Bolsonaro sanciona lei que prejudica 
investimentos de montadoras em SP
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A Lei nº 14.076 foi sancionada no dia 29 de outubro e, além de 
prorrogar o prazo para que fabricantes de veículos automotores 

instaladas no Norte e Nordeste apresentassem projeto de novos produtos 
para garantirem o direito a incentivos fiscais, estendeu o benefício 

também para o Centro Oeste. A medida valia até dezembro deste ano.
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incentivos fiscais

Campanha Salarial: mil metalúrgicos 
do G10 conquistam acordo

Cerca de mil metalúrgicos de 90 empresas de Soro-
caba e região pertencentes ao Grupo 10 têm garantido 
Acordo Coletivo de Trabalho com reajuste nos salários 
e manutenção das cláusulas sociais de proteção aos di-
reitos trabalhistas.

Formado predominante por pequenas e micro em-
presas de manutenção industriais, funilarias, entre ou-
tras, a bancada patronal do G10 foi a única que não 
apresentou proposta da Campanha Salarial de 2020. 
Por isso, o Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e 
Região (SMetal) tem negociado por empresas.

Nos demais grupos (G2, G3, G8.2, G8.3, Estampa-
ria, Fundição, Sindicel e Sindratar), a Campanha Sala-
rial 2020 já está fechada e as Convenções Coletiva de 
Trabalho estão disponíveis no site do Sindicato.

Os trabalhadores que ainda não possuem acordo da 

data-base 2020 devem procurar os dirigentes do SMe-
tal pelo telefone (15) 3334-5400 ou pelo Portal SMe-
tal, no campo ‘Denuncie’.

“Apesar de um ano extremamente difícil, conquis-
tamos reajuste nos salários e manutenção dos direitos 
por um ou até mesmo dois anos para quase toda a ca-
tegoria. Mas ainda não nos demos por vencidos e con-
tinuamos na luta para garantir acordos para todos os 
metalúrgicos e metalúrgicas da nossa base”, afirma o 
secretário de finanças da FEM/CUT-SP e dirigente do 
SMetal, Adilson Faustino (Carpinha).

Ao incluir o Centro-Oeste na Lei 14.076 (antiga MP 
987/2020), que ampliou o prazo para a garantia de incentivos 
fiscais nas montadoras daquela região até 2025, o governo 
Bolsonaro pode desestimular futuros investimentos em outras 
regiões do país, inclusive para Sorocaba – um dos grandes 
polos do setor automobilístico. 

O presidente do SMetal, Leandro Soares, exemplifica 
como essa medida pode prejudicar a nossa região. “O novo 
carro da Toyota que será produzido em Sorocaba, a SUV, 
compete diretamente com um veículo do mesmo segmento 
que é produzido em Goiás, por outra montadora. Com esses 
incentivos do governo federal, o carro de Goiás vai ter um 
custo final muito mais barato que o de Sorocaba, impactando 
a produção local”.

Ele critica que, mesmo com a pressão dos movimentos 
sindicais em cima dos governos Federal e Estadual, a MP tra-
mitou normalmente no Congresso e o governador Dória nada 
fez para barrar a aplicação da medida e proteger os empregos 
dos trabalhadores e trabalhadoras de São Paulo.

Para ele, é urgente que o estado abra uma discussão de 
mudanças tributárias para barrar essa desigualdade e incen-
tivar o desenvolvimento industrial. “Recentemente, o gover-
nador Dória usou e abusou da publicidade para defender o 
IncentivAuto. Como já esperávamos, o programa não surtiu 
efeitos significativos para a potência que é nosso estado, tra-
zendo resultados irrisórios”.

LISTA COMPLETA
Confira no Portal SMetal a lista completa das fábricas do G10 
com acordos firmados pelo SMetal. Acesse www.smetal.org.br


