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SOLIDARIEDADE

É dada a largada para mais uma campanha Natal sem 
Fome, organizada há mais de 20 anos pelo Sindicato 
dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região e o Banco de 
Alimentos, com parceria do CIESP. Saiba como ajudar 
a fazer o Natal de centenas de famílias mais feliz e 
com comida na mesa.
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42 trabalhadores morreram a caminho do trabalho na semana 
passada. São 42 vidas de homens e mulheres, que deixaram os fa-
miliares e os sonhos pelo caminho. 

Os funcionários da empresa Stattus Jeans, do setor vestuário em 
Taguaí, não tinham o transporte pago pelos patrões. Por isso, tira-
vam do próprio bolso a condução para garantir o prato de comida 
na mesa. Para completar, a empresa de transporte, segundo a mídia 
nacional, atuava de forma irregular. 

A tragédia que vitimou os trabalhadores não é aleatória. Ela é 
resultado de um processo político que busca, a todo custo, retirar 
direitos da classe trabalhadora. 

A empresa se apressou em dizer que não era dela a responsabi-
lidade pelo transporte. Como se isso a isentasse por não garantir o 
que deveria ser direito dos trabalhadores. 

Soma-se a isso a tentativa vergonhosa do presidente Bolsonaro 
de excluir o acidente de trajeto da categoria de acidente de trabalho 
(leia mais na página 3). Era isso que previa o programa Verde e 
Amarelo. 

Para o presidente e para os 
patrões, a vida dos trabalha-
dores não vale nada. Para eles, 
homens e mulheres são meras 
peças, como de uma máquina 
qualquer, que podem ser subs-
tituídas facilmente. 

Para quem perde um ente 
querido, fica a dor e a indigna-
ção de saber que tudo isso po-
deria ter sido evitado. 

E ainda não acabou. O pre-
sidente já se comprometeu com os empresários em reeditar o pro-
grama Verde e Amarelo e retirar direitos dos trabalhadores. E não 
são apenas salários menores ou a falta de um benefício ou outro. 
São detalhes que podem custar a vida de milhares de pessoas, como 
aconteceu em Taguaí. 

Por isso é importante lembrar: a luta por empregos com condi-
ções dignas é compromisso do Sindicato todos os dias. Mais do que 
brigar pelos direitos dos trabalhadores, estamos diante de uma si-
tuação que pode determinar se você sairá para trabalhar e vai voltar 
para os braços da sua família com vida.

Quanto vale
sua vida?
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editorial

A tragédia que vitimou 
os trabalhadores não é 

aleatória. Ela é resultado 
de um processo político 
que busca, a todo custo, 
retirar direitos da classe 

trabalhadora
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SMetal lança campanha
O Sindicato está na coordenação de mais uma campanha 

“Natal sem Fome”. Lançado em 1994, o projeto tem como ob-
jetivo auxiliar diversas famílias de Sorocaba e região que vivem 
em situação de extrema pobreza. Com mais de 20 anos na ativa, 
a campanha se faz mais do que necessária por conta do aumento 
das pessoas vivendo em situação de vulnerabilidade social nos 
últimos anos.

De acordo com a Síntese de Indicadores Sociais (SIS) de 
2019, divulgada recentemente pelo IBGE, um quarto da popu-
lação brasileira ainda vive com menos de R$ 436 per capita 
por mês. A pandemia da Covid-19 deve piorar esses números 
consideravelmente.

De acordo com o presidente do Banco de Alimentos de So-
rocaba (BAS), Tiago Almeida do Nascimento, a campanha é 
imprescindível em 2020. “Se antes da pandemia já víamos fa-
mílias desassistidas e com poucos recursos, o cenário tende a 
ser pior no Natal deste ano. Por isso, precisamos pensar em 
formas de ajudar”, comenta. 

A campanha Natal sem Fome 2020 é coordenada pelo SMe-
tal com apoio do CIESP local e do Banco de Alimentos de So-
rocaba.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente Edital, o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 
INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL 
ELÉTRICO DE SOROCABA E REGIÃO, através de seu diretor Presi-
dente, ao final assinado, nos termos do artigo 96, parágrafo único, do 
Estatuto Social, convoca todos os seus associados em pleno gozo de 
seus direitos estatutários, dos municípios de Sorocaba, São Roque, 
Votorantim, Iperó, Piedade, Pilar do Sul, Salto de Pirapora, Araçoiaba 
da Serra, Itapetininga, Ibiúna, Tapiraí, Sarapuí e Araçariguama, que 
este edital virem ou dele tomarem conhecimento, para participarem da 
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada na sede do Sindicato 
situado na Rua Júlio Hanser, nº 140, Bairro Lageado, na cidade de So-
rocaba – SP., no dia 05 de dezembro de 2020 (sábado), às 09h30 em 
primeira convocação e não havendo número legal para deliberação, às 
10h00 em segunda convocação com qualquer número de presentes, 
para discussão, deliberação e votação sobre a seguinte ordem do dia: 
1 – Discussão, deliberação e votação da proposta da Diretoria de alte-
ração do Estatuto Social;
2 – Outros assuntos de interesse dos associados.

Sorocaba,  02  de  dezembro  de  2020.

LEANDRO CANDIDO SOARES
Presidente
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Acidente de trajeto: 
o que você precisa saber 
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As empresas da base do Sindicato dos Me-
talúrgicos de Sorocaba e Região (SMetal) re-
gistraram a abertura de 798 postos de trabalho 
no período de julho e outubro. No entanto, o 
crescimento deve ser visto com cautela. 

A subseção do Departamento Intersindi-
cal de Estatística e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese) do SMetal aponta que, em contrapar-
tida, entre fevereiro e julho, 1.398 empregos 
foram perdidos na categoria. “Na soma, temos 
um saldo negativo de 600 postos de trabalho a 
menos e dificilmente esses empregos serão re-

cuperados até o final do ano, como prevê o go-
verno federal”, enfatiza o economista Fernando 
Lima. 

O presidente do SMetal, Leandro Soares, 
ressalta que o Sindicato tem trabalhado desde o 
início da pandemia para a manutenção da ren-
da e do emprego dos metalúrgicos. “Buscamos 
estabilidade no emprego maior do que previam 
as propostas governamentais. Agora temos que 
cobrar os governos para que tomem medidas 
que protejam os postos de trabalho, conside-
rando que a pandemia não acabou”.

Um acidente envolvendo um ônibus 
e um caminhão (foto) vitimou ao me-
nos 42 trabalhadores na última semana 
em Taguaí, interior do Estado de São 
Paulo. Os funcionários da empresa do 
setor vestuário, Stattus Jeans, estavam 
indo para o trabalho quando a tragédia 
aconteceu. 

Em 2019, o presidente Jair Bolsona-
ro tentou, por meio da MP 905, fazer 
com que acidentes sofridos no trajeto 
de ida ou de volta do local do emprego 
não fossem mais considerados “aciden-
tes de trabalho”. Porém a MP perdeu 
sua efetividade em abril deste ano.

O Sindicato dos Metalúrgicos de So-
rocaba e Região (SMetal) conversou 
com a advogada trabalhista, Érika Men-
des, para tirar dúvidas sobre o tema.

Crescimento nos postos de trabalho
deve ser visto com cautela

SMetal - Como o trabalhador deve proce-
der a partir do momento do acidente?

Érika - É importante que o trabalhador, em primeiro 
lugar, providencie um boletim de ocorrência sobre o 
acidente e a circunstância em que ocorreu, para que 
haja prova do acidente e do trajeto em que estava. 
A empresa deverá proceder à abertura da CAT (Co-
municação de Acidente de Trabalho). Havendo recusa 
da empresa, deverá procurar o Sindicato para orien-
tações.

SMetal - Quais são os benefícios que o tra-
balhador deve receber ao se acidentar no 
trajeto entre a casa e o trabalho?

Érika - Havendo incapacidade para o trabalho 
superior a 15 dias, o trabalhador deverá ser en-

caminhado ao INSS para afastamento por auxí-
lio-doença acidentário, ou seja, por acidente de 
trabalho, apresentando a CAT. Durante esse perío-
do de afastamento, a empresa deverá continuar 
realizando os depósitos de FGTS e o trabalhador 
poderá ter direito a outros benefícios previstos em 
acordos coletivos com o Sindicato que se esten-
dam aos trabalhadores acidentados. Após a alta, 
terá estabilidade de 12 meses, nos termos da le-
gislação.

Caso permaneça com sequela do acidente que 
reduza sua capacidade de forma parcial e perma-
nente e tenha sido vítima, ou seja, não tenha sido 
quem o provocou, como metalúrgico representado 
pelo SMetal terá direito à garantia de emprego ao 
acidentado prevista em Convenção Coletiva de 
Trabalho.

SMetal - Caso a empresa se negue à auxi-
liar, o que fazer? Qual a importância do sin-
dicato neste caso?

Érika - O trabalhador deve procurar o sindicato 
para ser orientado sobre como agir e quais medidas 
tomar. É essencial a elaboração do boletim de ocor-
rência porque a partir desse documento as demais 
providências serão possíveis.

O sindicato tem papel fundamental em fornecer 
essa orientação e encaminhamento, além das infor-
mações jurídicas. É importantíssimo observar que a 
Convenção Coletiva, fruto de décadas de luta e de 
intensas negociações a cada data-base, traz garan-
tia de emprego até a aposentadoria, muito supe-
rior à prevista em lei (de apenas 12 meses) para o 
trabalhador vitimado em acidente de trajeto e que 
permaneça com sequela incapacitante.

BASE DO SMETAL



Inscrições para a Colônia
de Férias abrem dia 7
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fim de ano

Fase Amarela: SMetal mantém horário de atendimento das 8h às 17h
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Com o crescimento de casos graves da Co-
vid-19, Sorocaba e todo o estado retornaram para 
a fase Amarela do Plano SP de flexibilização eco-
nômica. Isso significa que o horário de funciona-
mento para comércios e serviços é reduzido de 12 
para 10 horas por dia, com capacidade máxima 
de 40%.

A mudança não altera o atendimento da sede do 
SMetal. O local continua funcionando de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 17h e a diretoria pede que 
pessoas que frequentam o local respeitem as me-
didas de segurança adotadas pela entidade – como 
distanciamento e o uso obrigatório de máscara.

Esses e outros cuidados devem ser tomados 

também no local de trabalho. “A empresa tem a 
obrigação de garantir total segurança à saúde do 
trabalhador. O funcionário, por sua vez, também 
deve tomar as devidas precauções para não colo-
car a si próprio nem os seus colegas de trabalho 
em risco. A saúde vem em primeiro lugar”, afirma 
Francisco Lucrécio Junior Saldanha, diretor exe-
cutivo do SMetal. 

Os trabalhadores devem ficar atentos e, se ne-
cessário, denunciar qualquer irregularidade na em-
presa ao Sindicato. As denúncias podem ser feitas 
pelo telefone (15) 3334-5400, presencialmente na 
sede do SMetal ou pela internet, no ‘Denuncie’  
(www.smetal.org.br/denuncie)

O Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e 
Região (SMetal) abre na próxima segunda-feira, 
dia 7, as inscrições para a Colônia de Férias, que 
fica na Ilha Comprida, para estadia nas festas de 
fim de ano e no mês de janeiro. 

Devido a pandemia da Covid-19, a Colônia 
respeitará o decreto municipal e estadual do go-
verno e irá funcionar operando com 50% de suas 
dependências, ou seja, 20 dos 40 apartamentos. 

Leandro Soares, presidente do Sindicato, co-
menta sobre a importância de seguir os protoco-
los de saúde. “Apesar da ansiedade, a pandemia 
ainda não terminou. Por isso, instruímos que o 
trabalhador se divirta sem esquecer dos cuidados 
com a saúde”. 

O SMetal também alerta que as datas podem 
sofrer mudanças mediante alteração no decreto 
municipal e/ou estadual.

Devido a pandemia, o SMetal respeitará o decreto municipal e 
estadual e irá disponibilizar apenas 50% de suas dependências,  
ou seja, 20 dos 40 apartamentos

Inscrição   de 7 a 16 de dezembro

Como se inscrever   Presencialmente, pelo telefone  
(15) 3334-5400 (ambos no horário de atendimento da sede) ou pelo 
Portal SMetal (evite aglomerações, se puder, inscreva-se de casa)

Vagas  20 quartos por período - cada apartamento  
comporta 4 pessoas

Valor   Cada pacote de 5 dias (de quarta a domingo) custará  
R$ 300,00 (caso o sorteado queira levar convidado não associado, 
haverá uma taxa extra de R$ 100 por cada não-sócio)

Datas para hospedagem (pacote de 5 dias)   
23/12 a 27/12 (Natal) 
30/12 a 03/01 (Ano Novo) 
06/01 a 10/01 
13/01 a 17/01 
20/01 a 24/01  
27/01 a 31/01

Sorteios   Serão realizados por sistema informatizado e poderão ser 
acompanhados preferencialmente pelo YouTube e Facebook. Aos que 
optarem por acompanhar presencialmente, o número de pessoas será 
limitado conforme decreto estadual. 

Datas dos Sorteios   16/12, às 17h30, para estadia no Natal e 
Ano Novo / 17/12, às 17h30, para as demais datas. Os sorteados terão 
dia e horário agendados para efetuar os pagamentos.

Cada trabalhador pode se inscrever somente para um fim de semana 
de cada mês e, por questões de saúde, a área da piscina permanecerá 
fechada.

Atenção  Conforme orientação da Prefeitura de Ilha Comprida, os 
hóspedes não devem levar para a praia coolers, guarda-sol, esteiras, 
barracas, etc. Na orla, o uso de máscara é obrigatório.

O que você precisa saber


