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A campanha, que encerra dia 23 de dezembro 
com a entrega das cestas de alimentos, começa 
a receber as primeiras doações de empresas e 
trabalhadores metalúrgicos, na sede do SMetal.

Você também pode ajudar, entre em contato 
pelo telefone (15) 3334-5416 ou pelo e-mail 
natalsemfome@smetal.org.br

ATENDIMENTO
Confira o 
funcionamento da 
sede no fim do ano

SÓCIO REMIDO
Recadastramento 
deve ser feito pelo 
telefone 

COLÔNIA DE FÉRIAS 
Inscrições podem  
ser feitas online; 
saiba como 
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Férias remuneradas são um direito 
assegurado. No entanto, o tema ainda 

levanta algumas dúvidas. O SMetal 
esclarece ponto a ponto o que você 

precisa saber. PÁG. 3
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O ano mais longo de todos. É assim que vamos lembrar de 2020, 
quando vivemos a maior crise sanitária e econômica da história recente 
da humanidade. A pandemia da Covid-19 chegou sorrateira e, em pouco 
tempo, parou o mundo. 

Os trabalhadores sentiram o impacto de imediato, com a paralisação 
ou redução do funcionamento das empresas. O governo federal pouco 
fez para amenizar a situação, com mecanismos que demoraram para sair 
e que tiveram inúmeras falhas. 

E foi quando o Sindicato se mostrou mais necessário do que nunca. 
Mesmo com funcionários e diretores afastados pela quarentena, traba-
lhando de suas casas, o SMetal, com muita força e luta, negociou acordos 
que garantiram a saúde, a renda e o emprego da categoria. 

Na maioria das propostas, o Sindicato garantiu melhores condições 
que as previstas pelo governo, com estabilidade no emprego e valor pró-
ximo ao do salário líquido. Cerca de 30 mil metalúrgicos foram benefi-
ciados com conquistas como Campanha Salarial, além de inúmeros acor-
dos de PPR.

Os trabalhadores participaram de todas as decisões. Através de uma 
ferramenta exclusiva, as assembleias foram realizadas eletronicamente, 
mantendo a categoria longe de um possível contágio pelo coronavírus. 

Nesse período, o SMetal também intensificou o atendimento por 
email, telefone e redes sociais. 
Pelo whatsapp, a categoria pôde 
tirar dúvidas e fazer denúncias, 
resultando em mais de 1,5 mil 
atendimentos. Já o setor jurídi-
co – plantões trabalhista, cível e 
previdenciário –, atendeu cerca 
de 1,3 mil trabalhadores. 

Num cenário tão adverso, os 
homens e mulheres precisavam 
da segurança do Sindicato traba-
lhando em defesa dos seus direi-
tos. Afinal, são pessoas com obri-

gações para cumprir, com famílias para sustentar. 
Entre amigos e familiares, somamos mais de 170 mil mortos no país. 

E fica indignação com um presidente que, no auge da crise, escolhe fazer 
evento público para inaugurar as roupas que ele e a primeira-dama usa-
ram na posse. 

Em meio às notícias promissoras da imunização em várias partes do 
mundo, a vacinação do povo brasileiro virou uma briga política, uma 
queda de braço entre governo federal e os estados. 

Enquanto isso, fica o apelo para que tomemos todo cuidado do mundo. 
E que o trabalhador metalúrgico lembre-se que o SMetal está sempre à 
disposição, defendendo seus direitos quando você mais precisa, em 2021 
não será diferente. Conte sempre com seu Sindicato!

Conte sempre com 
seu Sindicato!
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E foi quando o Sindicato se 
mostrou mais necessário do 

que nunca, com acordos 
que garantiram a saúde, 
a renda e o emprego da 

categoria!
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Recadastramento de sócios 
remidos vai até o dia 31/12

Sede do SMetal fecha nos dias 24, 
25, 31 de dezembro e 1 de janeiro

Com datas comemorativas de fim de ano, o atendimento 
na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Re-
gião (SMetal) terá algumas alterações. Em virtude do Natal, 
o local fecha no dia 24 de dezembro e reabre ao público 
no dia 28, segunda-feira. Na quinta-feira, 31, o atendimento 
será interrompido novamente para a virada do ano, retor-
nando na segunda, dia 4 de janeiro.

Lembrando que, devido à pandemia da Covid-19, a sede 
tem funcionado com 40% do total de sua capacidade, mas o 
horário de atendimento continua das 8h às 17h, com diver-
sas medidas de prevenção à doença. O local fica na rua Julio 
Hanser, 140, bairro Lageado.

Já o Clube de Campo dos Metalúrgicos, localizado no 
Éden, continua fechado para reformas estruturais e me-
lhorias.

Para que os sócios remidos possam continuar contando com to-
dos os benefícios e serviços oferecidos pelo SMetal e ficar com suas 
obrigações estatutárias em dia, é necessário que atualizem seu ca-
dastro anualmente. Seguindo o Estatuto da entidade, o prazo para o 
recadastramento encerra no dia 31 de dezembro de 2020.

Com a gravidade da pandemia da Covid-19, a diretoria informa 
que, neste ano, o recadastramento dos associados aposentados não 
precisa ser feito pessoalmente, mas sim pelo telefone (15) 3334-
5400. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O secretário de organização do SMetal, Izídio de Brito, destaca 
que, acima de qualquer regra, a entidade precisa prezar pela saúde e 
pela vida de todos os associados, não só dos da ativa, como também 
dos aposentados. 

“Para que esses companheiros que tanto já contribuíram para a 
luta deste Sindicato não tenham que se deslocar até a sede, com risco 
de contágio da doença, decidimos que o recadastramento deve ser 
feito à distância, pelo telefone. A segurança deve vir em primeiro 
lugar sempre”, explica Izídio.

HORÁRIO PARA ESTA SEXTA-FEIRA

A diretoria do SMetal informa ainda que, excepcionalmente 
nesta sexta-feira, dia 11 de dezembro, o atendimento 
na sede será reduzido, das 8h às 11h30, para a realização 
de treinamento dos funcionários. Voltamos a funcionar no ho-
rário normal na próxima segunda-feira, dia 14.

APENAS POR TELEFONE
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SMetal orienta sobre direitos 
relacionados às férias 

tire dúvidas

Érika: Quanto às férias coletivas, poderão ser 
concedidas a todos os empregados de uma 
empresa ou de determinados estabelecimentos 
ou setores da empresa, podendo ser gozadas em 
dois períodos anuais – desde que nenhum deles 
seja inferior a dez dias corridos. 

Se você já tirou suas férias, poderá sair em 
coletivas, sendo que deverá sair pelo período 
proporcional ao já trabalhado e será iniciado um 
novo período aquisitivo.

Érika: Trabalhando por 12 meses você adquire o 
direito a férias. Nos próximos 12 meses a empresa 
tem que conceder as férias. Se isto não ocorrer, 
além de passar a devê-la em dobro, cabe uma ação 
judicial para a concessão.

Érika:  As Convenções Coletivas da categoria 
dos metalúrgicos determinam que é vedado a 
empresa interromper o gozo das férias concedida 
ao empregado. E, ainda, que se cancelar após 
a comunicação formal (aviso de férias) deverá 
ressarcir as despesas feitas pelo empregado 
antes do cancelamento, desde que devidamente 
comprovadas, como, por exemplo, uma passagem 
aérea que não possa ser alterada ou uma reserva 
em hotel que não possa ser alterada.

SMetal: A empresa adiantou 
minhas férias e não está me 
devendo nada, vamos poder 
sair em coletiva?

Com final de ano, surgem dúvidas relacionadas a algumas garantias 
trabalhistas, uma delas é com relação às férias. O Sindicato dos 
Metalúrgicos de Sorocaba e Região esclarece ponto a ponto a questão 

Depois de um ano intenso, receber as férias é 
um direito assegurado de todo trabalhador, que 
é quem merece o descanso remunerado. Com 
as mudanças relativas à Reforma Trabalhista de 
2017 (Lei 13.467/2017), é sempre bom revisitar 
algumas regras relacionadas a este direito. 

A diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos 
de Sorocaba e Região (SMetal) recomenda 
atenção dos metalúrgicos para com os compro-
missos da empresa. “O direito em tirar as fé-
rias é assegurado pelas leis trabalhistas. Orien-
tamos que o trabalhador se atente à questão e 
que procure o Sindicato no caso da empresa se 
negar em conceder as férias”, afirma o presi-

dente do SMetal, Leandro Soares.
O economista Fernando Lima, da subseção 

do Departamento Intersindical de Estatísticas e 
Estudos Socioeconômicos (Dieese) do SMetal, 
também aconselha sobre a administração dos 
recursos. Ele relembra que deve existir cautela 
na hora de gastar, já que “esse valor nada mais 
é do que a antecipação do salário que seria pago 
no período das férias”.

O Sindicato convidou a advogada trabalhis-
ta, Érika Mendes, para esclarecer ponto a ponto 
alguns questionamentos sobre férias. De divi-
são ao prazo de pagamento, confira o que você 
precisa saber sobre o assunto.

Érika: Após a reforma trabalhista (Lei 13.467/2017) 
o gozo das férias individuais pode ocorrer em 
até três períodos, se houver a concordância do 
trabalhador. Portanto, se o trabalhador quiser tirar 
30 dias contínuos de férias é seu direito. Caso 
concorde em parcelá-las, isto deverá ocorrer da 
seguinte forma: em até três períodos, sendo que 
um deles não poderá ser inferior a quatorze dias 
corridos e os demais não poderão ser inferiores a 
cinco dias corridos, cada um.

O prazo para pagamento não foi alterado pela 
Reforma Trabalhista, assim os valores devem ser 
quitados com 48 horas de antecedência do início 
das férias. A Súmula 450 do TST (Tribunal Superior 
do Trabalho) estabelece que o pagamento fora do 
prazo legal implica pagamento dobrado das férias e 
do 1/3 constitucional.

Cada período de gozo deve ser pago 
proporcionalmente, observadas as 48 horas de 
antecedência que a lei prevê. E o Descanso Semanal 
Remunerado (DSR) também será proporcional.

Na categoria metalúrgica, por força da Convenção 
Coletiva, se o empregado for dispensado sem justa 
causa em 30 dias após o retorno das férias, terá 
direito a uma indenização equivalente a um salário 
nominal.

SMetal: A empresa quer 
dividir minhas férias, pode? 
E como fica o pagamento 
das férias com essa divisão?

SMetal: A empresa não dá 
férias há anos, até quando 
pode ficar assim?

SMetal: A empresa pode 
cancelar as minhas férias?

Érika: As convenções coletivas da categoria dos 
metalúrgicos determinam que “quando as férias 
coletivas abrangerem os dias 25 de dezembro e 
1º de janeiro, estes dias não serão computados 
como férias e, portanto, excluídos da contagem 
dos dias corridos regulamentares. O mesmo direito 
será extensivo ao empregado com idade igual ou 
superior a 50 anos, que gozar de férias individuais 
neste período”. 

Portanto, para férias coletivas e para trabalhadores 
com mais de 50 anos em férias individuais não 
serão contabilizados esses dias. Para os demais 
trabalhadores em férias individuais, serão 
contabilizados.

SMetal: Os feriados de 
25/12 e 01/01 devem 
ser contabilizados das 
minhas férias?

Érika: A CCT determina que “o início das férias 
coletivas ou individuais não poderá coincidir com 
sextas-feiras, sábados, domingos, feriados ou dias 
já compensados, exceto para empregados que 
trabalham em turnos de revezamento ou turnos 
diferenciados, cujas férias iniciarão no dia seguinte 
após cumprir os dias de folga”.

E quanto ao início das férias, a CLT determina: dois 
dias antes de feriado e/ou DSR (art. 134 -  § 3o “É 
vedado o início das férias no período de dois dias 
que antecede feriado ou dia de repouso semanal 
remunerado.”)

Prevalece a norma mais benéfica. Então, se o 
DSR for o domingo, as férias podem começar na 
quinta (pois pela convenção não pode ser sexta e 
sábado). 

Se o feriado é na sexta, as férias podem começar 
terça-feira, o que ocorre quanto ao Natal e Ano 
Novo neste ano (2020). Mesmo para as férias 
divididas, essa regra prevalece.

SMetal: Como fica o 
DSR nas férias? 



Campanha começa 
a receber doações
Por questões de segurança dos voluntários e moradores da cidade, o SMetal 
decidiu não realizar os tradicionais mutirões nos bairros e supermercados; 
arrecadação continua nos pontos fixos e nas fábricas metalúrgicas
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solidariedade

Inscrição para a Colônia de Férias agora também é online

As doações para o “Natal sem Fome 2020” come-
çaram a chegar à sede do Sindicato dos Metalúrgicos 
de Sorocaba e Região (SMetal), organizador da cam-
panha. No final da arrecadação, no dia 23 de dezem-
bro, esses alimentos vão ajudar a completar a mesa de 
centenas de famílias de Sorocaba e região em situa-
ção de vulnerabilidade social neste fim de ano. 

Essas doações estão chegando de fábricas meta-
lúrgicas, de trabalhadores – por meio das caixas que 
estão instaladas no local de trabalho e em outros pon-
tos fixos – e de empresas e associações que procura-
ram a entidade para fazer a sua contribuição.

O secretário de administração e finanças do SMe-
tal, Tiago Almeida do Nascimento, que também é 
presidente do Banco de Alimentos de Sorocaba, con-
ta que, por decisão dos organizadores, neste ano não 
haverá os tradicionais mutirões nos supermercados e 
bairros da cidade devido a pandemia da Covid-19.

“Em Sorocaba, ultrapassamos o número de 500 
mortes pela doença nesta semana e os casos só vêm 
aumentando. Por segurança e respeito aos voluntá-
rios e aos moradores da cidade, decidimos cancelar 
os mutirões”, explica.

A pandemia da Covid-19 e a falta de ações efeti-
vas dos atuais governantes para enfrentamento à cri-
se também têm sido um grande agravante no cresci-
mento da desigualdade no país. Por isso, campanhas 
como o Natal sem Fome são imprescindíveis neste 
ano.

“Se antes dessa crise já tínhamos números preo-
cupantes de famílias em situação de pobreza e extre-
ma pobreza no país, a falta de políticas efetivas de 
combate à fome e de distribuição de renda durante a 
pandemia, só agrava ainda mais esse cenário. Com a 
solidariedade das pessoas, podemos garantir comida 
na mesa de quem tanto precisa”, enfatiza Tiago.

NOVIDADE

Os associados e dependentes do SMetal ago-
ra podem realizar sua inscrição para estadia na 
Colônia de Férias dos Metalúrgicos pelo com-
putador, smartphone ou tablet. Basta acessar  
sorteio.smetal.org.br, preencher o número do 
CPF, a data de nascimento e o número do celular.

O metalúrgico sindicalizado deve então se-
lecionar a data de hospedagem do seu interesse, 
confirmar e pronto! Caso haja necessidade de sor-
teio, ele também será informatizado, a partir do 
número gerado pelo sistema na hora da inscrição 
– que termina no dia 16 de dezembro.

Cada trabalhador pode se inscrever somente 
para um fim de semana de cada mês. As semanas 
com vagas abertas são: de 23/12 a 27/12 (Natal); 
de 30/12 a 03/01 (Ano Novo); de 06/01 a 10/01; de 
13/01 a 17/01; de 20/01 a 24/01 e de 27/01 a 31/01. 

A plataforma online foi desenvolvida para 
que associado não precise se deslocar até a sede 
do Sindicato, evitando assim o risco de contágio 
pela Covid-19. Mas as inscrições também podem 
ser realizadas pessoalmente ou pelo telefone. 
Mais informações pelo (15) 3334-5400 ou no 
www.smetal.org.br/colonia2020

Saiba como ajudar: Informações e doações pelo (15) 3334-5416; (15) 99842-3796 (WhatsApp) ou pelo e-mail natalsemfome@smetal.org.br


