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ORIENTAÇÃO DO MPT

Novembro Azul um movimento mundial 
que reforça a importância da prevenção e do 
diagnóstico precoce do câncer de próstata

A morte de um homem negro na véspera 
do Dia da Consciência Negra gerou 
protestos em todo país e, mais uma vez, 
escancarou a violência e o preconceito que 
a população preta enfrenta diariamente.

Trabalhador tem direito 
ao 13º e férias integrais

O Ministério Público do Trabalho 
orienta que o empregador deve 
realizar o pagamento integral do valor 
referente ao 13º salário e das férias 
dos trabalhadores, independente se 
ele ficou em suspensão do contrato e 
redução de jornada e salário. 

O SMetal negociou esse direito em 
diversos acordos coletivos firmados 
com as empresas da categoria.

Somente o 13º dos metalúrgicos  
de Sorocaba e região tem o potencial 
de injetar até R$ 175,5 milhões  
na economia.
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“O assassinato que aconteceu no Carrefour foi de um desespero 
e dor tão grandes porque, na véspera do Dia da Consciência Negra, 
um homem negro é espancado até a morte numa data tida para a 
comunidade preta como de respeito, orgulho e aprendizado. Vimos 
essa data linda transformada em um grande luto. E, tristemente, essa 
é uma situação tão recorrente. Dia a dia nossos sonhos e poesia são 
transformados em sangue e precisamos transformar nossos sorrisos 
em protesto”.

A fala de indignação é de Yasmin Castro, do Movimento Antir-
racista de Sorocaba. Ela resume dados alarmantes que a população 
negra enfrenta. Para se ter uma ideia, pesquisa do Atlas da Violência 
deste ano aponta que, em 2018, das vítimas de homicídio no Brasil, 
75,7% eram negras. Já o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 
2020 revela que oito a cada dez pessoas mortas pela polícia em 2019 
também eram pretas. 

É uma pequena amostra da violência que atinge negros e negras 
país afora, numa sociedade que 
insiste em negar o racismo. E 
todo dia 20 de novembro é a 
mesma ladainha daqueles que, 
do alto dos seus privilégios, 
enchem a boca para falar da tal 
consciência humana. A mesma 
boca essa que se cala diante do 
sangue da população preta que 
escorre a olhos nus. 

É negação de uma história 
que registra mais de 300 anos de 

escravidão. Vidas de homens e mulheres, arrancados de suas terras 
para construir um país com suor e sangue e que, depois, são jogados 
ao léu, marginalizados. Uma situação que, no que depender de uma 
elite racista, vai se perpetuar. 

Como mostram os números do mercado de trabalho, onde menos 
de 5% dos trabalhadores negros têm cargos de gerência ou diretoria, 
segundo dados do Vagas.com. Ou da diferença salarial, que paga 31% 
a menos para negros do que para os brancos. Sem contar o caso das 
mulheres, onde a diferença chega ser de 50%. 

Mas de luta se vive. E o povo preto não se deixa abater. As grandes 
manifestações que se seguiram a morte em Porto Alegre são a prova 
de que não haverá silêncio, não haverá descanso enquanto nossos ir-
mãos e irmãs continuarem a serem mortos. 

É um alto e sonoro “BASTA!”, como enfatiza o dirigente sindical 
Everton da Silva Souza, do Coletivo Racial do SMetal: “temos que 
encarar essa sociedade racista de cabeça erguida e prontos para a luta, 
seja nas fábricas ou na sociedade. Com união e coragem lutaremos 
todos os dias para acabar com esse monstro chamado racismo!”

Vidas negras importam 
todos os dias!
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As grandes manifestações que 
se seguiram a morte em Porto 
Alegre são a prova de que não 

haverá silêncio, não haverá 
descanso enquanto nossos 

irmãos e irmãs continuarem a 
serem mortos
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assassinato

Grupo protesta no 
Carrefour Sônia Maria

Dezenas de pessoas protestaram no Carrefour Sônia Maria, 
no domingo, 22. A ação foi organizada pelo Movimento Antir-
racista de Sorocaba, depois que João Alberto Silveira Freitas foi 
assassinado por dois seguranças brancos numa unidade da rede 
em Porto Alegre, na véspera do Dia da Consciência Negra. 

Com faixas e cartazes que traziam dizerem como “vidas ne-
gras importam”, os manifestantes usaram tinta vermelha para 
simular o sangue do povo preto morto diariamente e discursa-
ram em frente à entrada do hipermercado. 

Para Everton da Silva Souza, do Coletivo Racial do SMetal, 
a manifestação foi importante para cobrar mudanças estrutu-
rais. “A população negra continua sendo morta, esses assassi-
natos acontecem aos olhos de todos e não temos uma punição 
exemplar, nem dos assassinos e nem das empresas. Basta! Pre-
cisamos encarar o racismo de frente”. 

Yasmin Castro, do Movimento Antirracista de Sorocaba, res-
salta que a luta segue firme. “Por mais que doa, não dá para 
deixar o nosso povo preto morrendo em silêncio. Haverá povo 
preto nas ruas de Sorocaba, combatendo o racismo e a violên-
cia, fazendo barulho e incomodando a paz dos cidadãos que 
preferem fingir não ver mais um corpo preto caído no chão”.

Cuidados com o 
câncer de próstata 
devem ser constantes 

Novembro está chegando ao fim, 
mas os cuidados relacionados à campa-
nha Novembro Azul devem permane-
cer. Para a categoria metalúrgica, que é 
majoritariamente masculina, se trata de 
um alerta a ser respeitado. Só em 2018, 
15 mil homens morreram em virtude 
dessa doença silenciosa, o câncer de próstata – que é o 
segundo tipo de câncer mais comum entre os homens 
no país. 

Dados da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) 
demonstraram que ao menos 55% dos homens acima 
dos 40 deixaram de realizar seus exames periódicos por 
conta da pandemia da Covid-19.

É importante tomar os cuidados e realizar exames pre-
ventivos, pois a projeção para 2020, segundo o INCA, é 
de 65.840 novos casos.
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Empresas devem pagar
13º e férias integralmente, 
orienta o MPT

Efetuar o pagamento integral do valor do 13º 
salário e das férias dos empregados, sem a dedu-
ção do período no qual os trabalhadores estão ou 
estiveram em suspensão do contrato de trabalho 
ou redução de jornada e salário. Essa é a orienta-
ção do Ministério Público do Trabalho (MPT) em 
Diretriz Orientativa do GT de Covid-19 do órgão.

Esse também é entendimento da diretoria do 
Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Re-
gião (SMetal), uma vez que o governo federal 
não prevê nada referente a esses direitos na Lei 
14.020/2020 (MP 936 antes de ser sancionada). 
“Em um momento de pandemia como o atual, re-
tirar mais esses direitos dos trabalhadores ou mes-
mo parte deles seria, no mínimo, um ato de de-
sumanidade perante tudo que estamos vivendo”, 
enfatiza o presidente do SMetal, Leandro Soares.

Ele lembra que, observando essa “falha” do 
governo, a entidade negociou uma cláusula nos 
acordos coletivos prevendo que os meses de re-

dução e suspensão fossem computados para o 
pagamento do 13º salário e para a aquisição das 
férias, garantindo assim os benefícios integral-
mente.

“Infelizmente, devido aos critérios que auto-
rizavam a assinatura de acordo individual para 
determinadas faixas salariais e outras dificuldades 
impostas pelo atual governo, a entidade não pôde 
negociar essa garantia para toda a categoria que 
teve redução de salário e jornada ou suspensão. 
Porém, a orientação do MPT vem de acordo com 
o que defendemos e vamos lutar para que seja 
cumprida”, explica. 

O advogado do departamento jurídico do 
SMetal, Marcio Mendes, alerta que a orientação 
do MPT não tem força de lei, mas que será uti-
lizada como fundamento na busca dos direitos 
desrespeitados e em possíveis denúncias de não 
pagamento dos avos dos períodos de aplicação 
das medidas emergenciais.

redução e suspensão 

Segundo dados compilados pelo economista 
da subseção Dieese dos Metalúrgicos de Soroca-
ba, Fernando Lima, o 13º salário dos 35.757 mil 
trabalhadores representados pelo SMetal tem o 
potencial de injetar até R$ 175,5 milhões na eco-
nomia local e regional. Desse total, 88,9% são de 
funcionários de empresas de Sorocaba e 11,1% 
da região.

Ele destaca a importância do pagamento inte-
gral do 13º aos trabalhadores. “Geralmente, esse 
dinheiro já tem um destino certo, seja para ajuste 
de dívidas, pagamento das despesas de início de 
ano – como IPTU e IPVA – ou mesmo aplicar em 
investimentos. Além disso, é uma época festiva, 
na qual o trabalhador merece e busca desfrutar de 
bons momentos com os seus familiares”.

Com a crise causada pela pandemia da Co-
vid-19, muitos podem utilizar ainda desse valor 

para complementar a renda mensal familiar. “Es-
tamos passando por um ano com o crescimento 
massivo dos preços dos alimentos e, em breve, 
esse aumento deve repercutir também em outros 
segmentos, como o de serviços”, assegura.
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Izidio de Brito, secretário de organização 
do SMetal, critica que, há pelo menos 4 
anos, os governos e os patrões têm se 
unido para modificar leis e elaborar pro-
jetos que tentam a todo custo enfraque-
cer a atuação do movimento sindical e 
da justiça do trabalho. “A fragilização 
dos Sindicatos e das leis trabalhistas têm 
o único objetivo de tirar o poder de luta 
da classe trabalhadora e retirar cada vez 
mais direitos já consagrados ao longo 
dos anos”. 

E ALERTA: “os trabalhadores precisam 
estar atentos e unidos com os seus sindi-
catos mais do que nunca, se não quando 
cair a ficha pode ser tarde demais. Sindi-
cato forte representa a manutenção dos 
seus direitos e dos empregos”.

Novos ataques ao 
movimento sindical13º salário pode injetar até 

R$ 175,5 milhões na região

ECONOMIA

Cuidado com os golpes - O economista Fernando Lima faz um aler-
ta para que os trabalhadores tomem cuidado caso optem por investir o 13º sa-
lário. “Não existe investimento milagroso que ofereça taxa de retorno de 10%, 
20% ou 30% ao mês sem riscos, muitos são na verdade pirâmides financeiras 
disfarçadas de investimento. Se lhe oferecerem algo assim, desconfie e pesquise 
se a empresa está cadastrada e autorizada a fazer esse tipo de investimento em 
órgãos oficiais, como na CVM (Comissão de Valores Mobiliários)”.
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Clube de Campo está em obras
Para melhor atender aos associados, o espaço de lazer terá 
diversas melhorias que vão desde pintura e revitalizações, até 
a reforma total de algumas estruturas

Confira o que vai mudar
• Pintura e revitalização de todas as áreas; 

• Criação de uma nova recepção;

• Reforma do telhado e de todos os vestiários do ginásio; 

• Reforma da piscina principal;

• Revitalização da área de solário, saunas, salão de  
   jogos, quiosques e estacionamento;

• Reforma na cantina, vestiários e sanitários da área  
   da piscina;

• Construção de novo vestiário; 

• Ampliação e reforma do playground;

• Reforma no campo de grama sintética; 

• Instalação de sistema de segurança; 

• Digitalização dos procedimentos de atendimento; 

• Troca de todos os armários; 

• Reforma na sala de atendimento médico, entre outros
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melhorias

O Clube de Campo dos Metalúrgicos, que fica 
no Éden, está passando por uma ampla reforma 
com o objetivo levar mais segurança e conforto 
aos associados da entidade. Com isso, a reabertu-
ra do local, que ficou fechado durante a pandemia 
da Covid-19, está adiada temporariamente.

Desde o início do ano, o Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Sorocaba e Região (SMetal) tinha pro-
jetado melhorias no Clube. Algumas dessas refor-
mas até começaram a ser realizadas, porém, como 
tantos outros lugares, o espaço de lazer precisou 
fechar as portas em virtude crise do coronavírus.

Em respeito ao trabalhador, o Sindicato não 
continuou com as reformas durante o período 
de quarentena. Agora, as obras foram retoma-
das seguindo todos os protocolos de saúde ne-
cessários. 

Para o presidente do SMetal, Leandro Soares, 
as melhorias representam conforto extra aos asso-
ciados. “Sabemos que o trabalhador está ansioso 
para a reabertura do Clube de Campo dos Meta-
lúrgicos. Atualmente, temos um espaço ótimo, 
mas com novos investimentos teremos mais be-
nefícios”, finaliza.

BALANÇO CAMPANHA

Solidariedade protagoniza o 
Dia Nacional da Coleta de Alimentos

CAMPANHA SALARIAL: A Atlanta (foto) 
foi uma das empresas do Grupo 10 que 
conquistaram recentemente Acordo Co-
letivo de Trabalho da Campanha Salarial 
2020, com garantia de reajuste nos salá-
rios e renovação das cláusulas sociais. Até 
o fechamento desta edição da Folha Me-
talúrgica, cerca de 1.200 trabalhadores de 
108 fábricas da categoria pertencentes ao 
G10 estavam contemplados com acordos 
de data-base. As negociações continuam. 
Confira a lista completa no Portal SMetal 
www.smetal.org.br

Em 14 anos, os organizadores do Dia Nacional da 
Coleta de Alimentos não imaginavam que iriam se 
deparar com uma campanha tão diferente. Na contra-
mão dos anos anteriores, que contavam com centenas 
de voluntários pelos supermercados afora, a 15ª cam-
panha, em 2020, foi desafiadora.

Com a pandemia da Covid-19, a forma de ajudar 
migrou para o universo digital. As pessoas puderam, 
de suas casas, realizar doações por meio de uma 
plataforma online e os recursos serão revertidos em 
mantimentos para famílias em situação de vulnera-
bilidade social. 

Neste ano, as doações chegaram ao total de  
R$ 105.497,20  divididos entre 40 cidades partici-
pantes em nível nacional. Cada município recebeu 
um percentual correspondente ao montante arreca-
dado no ano de 2019. 

Para Sorocaba, o valor arrecadado foi de mais de 
R$ 3,5 mil, que serão convertidos em alimentos e 
doados pelo Banco de Alimentos de Sorocaba a enti-

dades cadastradas. Estados também doaram 10% dos 
recursos angariados para o Amapá.

Para o presidente do Banco, Tiago Almeida, o 
sentimento que protagonizou a campanha em 2020 
foi o de solidariedade. “Por mais difícil que este ano 
esteja sendo, essas doações mostram que a solidarie-
dade ainda é palavra de ordem para muitas pessoas”. 
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Ajude o Banco de Alimentos por meio do Catarse 
www.catarse.me/combate_a_fome_bas 

Com a sua participação podemos nutrir muitas vidas!


