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Defendendo seus
direitos quando
você mais precisa
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editorial

eleição sindical

Conte sempre
com seu Sindicato

Votação será realizada
em turno único

“O brasileiro vai ter que escolher se quer emprego ou direitos”. É
assim, em tom de ameaça, que as coisas vêm sendo tocadas. Na prática
o que eles – políticos e empresários – querem é que você aceite um
salário que mal dá para colocar comida na mesa. E claro, sem férias,
décimo terceiro, PPR ou plano de saúde.
A partir de 2016, após o golpe, uma série de propostas foram colocadas em práticas. Assim veio, por exemplo, a Reforma Trabalhista. Com
ela, o patrão decide se aumenta o salário, parcela férias, implanta o trabalho intermitente ou terceiriza qualquer atividade dentro da empresa.
Essa situação, para você metalúrgico, só não é uma realidade porque
o SMetal garantiu, em intensas negociações, uma cláusula para impedir
a implantação da Reforma Trabalhista.
Em meio a tantas tentativas de desvalorizar o trabalhador, durante o
mandato de 2017 a 2021, o Sindicato se manteve firme no propósito de
defender a categoria metalúrgica de Sorocaba e região.
Exemplos dessa atuação você encontra nas negociações do SMetal
que garantiram o pagamento de quase R$ 600 mi em PPR durante os
quatro anos. Ou as Campanhas Salariais que, além de reajustes, defenderam direitos importantes. E ainda na busca da entidade por investimentos para manter e gerar empregos na cidade.
Na pandemia da Covid-19, o Sindicato garantiu que grande parte dos
acordos negociados tivessem melhores condições que as previstas pelo
o governo. Na prática, isso significou mais dinheiro no bolso do trabalhador e garantia não só da sua saúde, mas também do seu emprego.
Mas ainda não terminou. A
pandemia continua matando
milhares de pessoas em todo
Brasil e afetando a economia.
O governo não dá sinais de que
Só com um
vai fazer alguma coisa para
Sindicato forte seu
amenizar o problema. Enquanemprego e direitos
to a equipe econômica fala em
recuperação, Bolsonaro vem a
estão garantidos
público alegar que o país está
quebrado. Nem mesmo um
plano concreto para vacinação
existe.
Por isso, mais do que nunca, seu Sindicato é de fundamental importância. Só com ele seus direitos serão garantidos. Mais do que isso, a
manutenção do seu emprego está na força que o SMetal tem demonstrado ao longo dos anos.
E esse apoio ao Sindicato passa pela eleição dos dirigentes para um
novo mandato, que vai de 2021 a 2025. A partir do final de janeiro, você
vai conhecer os candidatos e propostas para essa nova gestão. A votação
acontece em março. Portanto, participe! Conheça e apoie quem se propõe
a estar na linha de frente e lutar por você. E lembre-se sempre, o SMetal
está presente defendendo seus direitos quando você mais precisa.

Este ano, os metalúrgicos de Sorocaba e região vão eleger a nova
diretoria do SMetal para o mandato 2021-2025. A votação acontece
em março e traz algumas mudanças.
Diferente das outras eleições, nas quais o trabalhador primeiro
escolhia os representantes do Comitê Sindical de Empresa (CSE) e,
depois, os membros da diretoria executiva e do conselho executivo,
a votação deste ano será em apenas um turno. Nela, os metalúrgicos
vão escolher os membros do CSE e quais deles vão para diretoria e
conselho executivos.
De acordo com o vice-presidente do SMetal, Valdeci Henrique da
Silva, o Verdinho, a mudança visa facilitar o processo. “Muitas vezes,
os trabalhadores ficam em dúvida do motivo de estarem votando duas
vezes. Agora, com apenas um turno, fica mais fácil conhecer as propostas e os candidatos”.
Ele completa dizendo que a alteração vai trazer economia. “Vamos
precisar de menos investimento de recursos para realização da eleição e mantemos o caráter democrático da participação da categoria”,
afirma Verdinho.
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COMO ERA
Os metalúrgicos votavam em dois turnos. Primeiro para escolher os
membros do Comitê Sindical de Empresa (CSE) e, depois, para eleger os
membros da diretoria e do conselho executivos

COMO FICA

Os trabalhadores vão votar em apenas um turno e escolher,
na mesma votação, os membros do CSE e os membros da
diretoria executiva e do conselho executivo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA ELEITORAL
SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE SOROCABA E REGIÃO
O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS,
MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE SOROCABA E REGIÃO, através
de seu diretor Presidente, ao final assinado, nos termos do artigo 54 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 Eleitoral, a realizar-se no dia 22 de janeiro de
2021 (sexta-feira), às 18h30, em primeira convocação, e, caso não haja quórum,
às 19h00, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, na sede
do Sindicato, localizada na Rua Júlio Hanser, nº 140, Bairro Lageado, na cidade de
Sorocaba – SP. Os associados presentes deliberarão acerca da seguinte pauta:
01) Definição das datas e duração das eleições (1º e 2º escrutínios) para escolha
dos membros da Diretoria Plena, do Conselho da Direção Executiva, da Direção
Executiva, do Conselho Fiscal, dos Comitês Sindicais de Empresa e do Comitê
Sindical dos Metalúrgicos Aposentados, para gestão 2021/2025; 02) Eleição dos
membros da Comissão Eleitoral que presidirá todo o processo eleitoral, e dentre
seus membros eleição do presidente da referida Comissão Eleitoral; 03) Aprovação
do Regimento Eleitoral; 04) Aprovação da relação das empresas que elegerão seus
Comitês Sindicais de Empresas, observados os critérios contidos nos artigos 24
e 25 do Estatuto Social do Sindicato e os Membros da Direção Executiva, Conselho da Direção Executiva e Conselho Fiscal; e 05) Possibilidade de utilização de
ferramenta telemática para o processo eleitoral, conforme disposto no artigo 67,
parágrafo quarto. O prazo para inscrições das chapas para os Comitês Sindicais de
Empresa será do dia 25/01/2021 a 05/02/2021. Os associados que desejarem constituir um Comitê Sindical em sua empresa, observadas as condições contidas no
artigo 24, caput, do Estatuto Social, poderão encaminhar solicitação, acompanhada
da devida assinatura dos associados, junto a Secretaria Geral do Sindicato, durante
o horário normal de funcionamento da mesma, ou seja, de 8h00min às 17h00min,
no período de 12/01/2021 a 20/01/2021.
Sorocaba, 12 de janeiro de 2021.
LEANDRO CANDIDO SOARES
Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região
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Atual gestão negociou
13,31% de reajuste salarial
Foguinho

Campanha Salarial foi uma das prioridades em negociações realizadas pelo Sindicato
dos Metalúrgicos durante o mandato dos últimos quatro anos (2017-2021)

Ato organizado em 2017 pelo SMetal fez parte da Jornada de Lutas de abril, que preparou a classe trabalhadora para uma greve geral no mesmo ano

Os avanços nos benefícios e
direitos dos trabalhadores metalúrgicos de Sorocaba e região se
deram por muita luta e articulação
do SMetal nesses quatro anos.
Durante este período foi conquistado reajuste salarial de, respectivamente, entre 2017 e 2020:
1,73%; 5,00%; 3,64% e 2,94%.
Somando, nos últimos quatro
anos, 13,31%.
Em 2020, por exemplo, os
acordos da Campanha Salarial, garantidos pela Federação Estadual dos Metalúrgicos da CUT e pelo Sindicato dos Metalúrgicos
de Sorocaba e Região, beneficiaram mais de 96% da categoria.
O secretário de finanças da FEM/CUT e dirigente do SMetal,
Adilson Faustino (Carpinha) (foto), afirma que as vitórias dos
metalúrgicos vieram de muita luta. “Foram diversas manifestações e mobilizações durante esses anos. Mesmo diante da retirada
de direitos, estivemos lutando incansavelmente pelos trabalhadores”, completa Carpinha.

GRUPO 10
Nos quatro anos desse mandato, o Grupo 10, composto
por pequenas e micro empresas, não apresentou nenhuma
proposta de reajuste. O Sindicato realizou a negociação por
empresa, alcançando cerca de 887 acordos.

A crise dos patrões é historicamente paga
pelos trabalhadores. Em um momento
de reformas e retiradas de direitos,
as Convenções Coletivas dos
Metalúrgicos têm função de
preservar garantias inerentes ao
salário, segurança no trabalho,
jornada, estabilidade e, até
mesmo, aposentadoria. Nesses
quatro anos, o SMetal
garantiu a renovação das
cláusulas sociais da CCT
nas negociações.

SALVAGUARDA
Diante da Reforma Trabalhista de 2017, que
acenava em direção ao desmonte dos direitos dos
trabalhadores no país, as entidades metalúrgicas se
reuniram para discutir a Cláusula de Salvaguarda.
Este mecanismo foi negociado para garantir que
nenhum item da Reforma fosse aplicado sem diálogo com o Sindicato. Sorocaba foi uma das cidades,
a nível nacional, em que os trabalhadores mais conquistaram acordos pela Salvaguarda.
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Negociações que
garantem direitos
Na luta diária pelos direitos da categoria, ao longo de quatro anos de mandato, a
diretoria do SMetal celebrou mais de 2 mil acordos em benefício dos metalúrgicos

Acordos Conquistados

PPR dos metalúrgicos
movimentou mais de
R$ 583 mi em 4 anos
Em quatro anos, a atual diretoria garantiu o pagamento
do Programa de Participação nos Resultados (PPR),
num montante que soma R$ 583,4 milhões injetados na
economia local. É dinheiro no bolso dos metalúrgicos, que
movimenta outras categorias, gerando emprego e renda.

Outros acordos: Contrato, PDV, férias, adicionais, homologação, etc.

Reintegrações protegem
metalúrgicos
De doença profissional até acidente de trabalho, o departamento jurídico do Sindicato também garantiu o direito a reintegração em empresas para trabalhadores da categoria. Ao todo, nos quatro anos de
mandato, 29 metalúrgicos foram reintegrados.
Ainda, durante o atual mandato, mais de 50 trabalhadores
obtiveram a implantação do benefício auxílio-acidente de trabalho judicialmente, em razão
do reconhecimento de sequelas
de acidente de trabalho ou de
doença profissional. Só no ano
passado, foram 22 metalúrgicos
beneficiados.

Adicional Noturno garantido
aos trabalhadores
Está na Súmula 60 do Tribunal Superior do Trabalho
(TST): após as 22h até o término da jornada deve ser pago
o adicional noturno, mesmo que ultrapasse às 5h. O SMetal, a partir de 2017, buscou garantir esse direito e, nas
ações individuais realizadas pela entidade, 100% garantiram o pagamento do adicional aos trabalhadores.
Metalúrgicos da Apex, Vossloh, Metso, Metalex, entre
outras, foram beneficiados. Uma ação coletiva do SMetal
ainda aguarda julgamento no TST.

(em milhões de Reais)

Eletricistas da categoria
conquistam adicional
de periculosidade
A rotina de trabalho de quem é eletricista na
indústria é cheia de riscos. São os trabalhadores
mais vulneráveis a acidentes, sequelas, invalidez
e, até mesmo, a morte. Por isso, é direito desses
profissionais o adicional de periculosidade. E, através
do empenho do SMetal, centenas de trabalhadores
conquistaram esse adicional.
A ação movida pelo departamento jurídico do
Sindicato garantiu o benefício para os metalúrgicos
da ZF do Brasil, Robert Bosh e Gerdau, pagando cerca
de R$ 5,1 milhões para trabalhadores da categoria.
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Luta por emprego é
uma marca do SMetal
Apesar da crise que assola o
país desde 2014, o setor metalúrgico continua extremamente
importante para Sorocaba. Hoje,
30% do PIB sorocabano está na
indústria. São aproximadamente
48 mil postos de trabalho, dos
quais 31 mil estão nas empresas
metalúrgicas na cidade. Se considerar a região que corresponde
a base do SMetal, são 35.863
metalúrgicos.

Investimentos e empregos
Foguinho

Toyota investiu R$ 2,6 bilhões
• R$ 600 milhões

para a planta de Porto Feliz
Ampliação da capacidade de fabricação de motores.

• R$ 1 bilhão para planta de Sorocaba
Montagem do modelo Yaris.

(Investimento levou a criação do terceiro turno, posteriormente fechado
por conta da crise na Argentina)

Diretoria do SMetal entregou ofício defendendo a implantação da plataforma global em Sorocaba ao
presidente da Toyota no Brasil, Rafael Chang, e ao CEO da América Latina, Masahiro Inoue

Mesmo com o fechamento de diversas pequenas e médias empresas
e de fábricas maiores, com a Wobben, e o fechamento do terceiro turno
da Toyota, o SMetal lutou para trazer investimentos para a região e,
assim, manter e gerar empregos.
Assim foi com a Toyota, com quem o Sindicato negociou investimentos que, nos últimos quatros anos, chegaram a R$ 2,6 bilhões, gerando milhares de empregos.

PARTICIPAÇÃO

Sindicato debate economia
com poder público
Em junho de 2020, diante da pandemia da Covid-19, o presidente do SMetal, Leandro Soares,
e o secretário-geral da entidade, Silvio Ferreira,
se reuniram com a então prefeita, Jaqueline Coutinho, para discutir propostas de retomada da indústria local, visando preservar o emprego, saúde
e renda.
Além disso, o Sindicato conquistou a participação no Conselho Municipal do Trabalho, Emprego
e Renda, através de ação do vereador Francisco
França. O órgão é um importante espaço para discutir a manutenção e a criação de postos de trabalho. Apesar do conselho ter sido sancionado com
erro, o SMetal vai cobrar do atual prefeito a efetivação e a participação no mesmo.

• R$ 1 bilhão para planta de Sorocaba

Montagem de um novo veículo e implantação
da plataforma global.
(Plataforma permite a fabricação de diversos modelos de carros da montadora)

• 1,5 mil empregos

diretos foram criados.

• 5 mil empregos indiretos foram gerados.

Luta contra retrocessos
Diante da cotidiana tentativa do governo e empresários em retirar
direitos, o Sindicato se manteve firme na defesa da categoria.
O SMetal realizou campanhas e manifestações, como, por exemplo,
contra a terceirização irrestrita, as Reformas da
Previdência e Trabalhista e a Carteira Verde e Amarela.
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SMetal garantiu saúde,
emprego e renda
presas, buscando adaptar a rotina para
nova realidade.
Na sequência, negociou acordos - desde férias coletivas, banco de horas até suspensão de contrato e redução de jornada
- que garantiram a saúde, o emprego e a
renda dos trabalhadores.
Os metalúrgicos participaram de todas
as decisões. Através de uma plataforma

Divulgação

A pandemia da Covid-19 trouxe novos
desafios para o mundo em 2020. Com a
doença avançando pelos países, o fechamento de tudo foi inevitável. O SMetal,
no entanto, não parou. Pelo contrário, intensificou os trabalhos para defender a categoria metalúrgica de Sorocaba e região.
Na primeira fase, a entidade cobrou
medidas de higiene e segurança das em-

exclusiva, as assembleias foram realizadas à distância, pelo Portal SMetal, com
segurança e sigilo do voto, uma vez que o
sistema é criptografado, evitando aglomerações e a disseminação do coronavírus.
Quando os trabalhadores voltaram
para o local de trabalho, o Sindicato manteve o acompanhamento e a cobrança para
que fosse seguro para todos.

SMETAL, DEFENDENDO SEUS DIREITOS
QUANDO VOCÊ MAIS PRECISA
FÉRIAS COLETIVAS, FÉRIAS
E BANCO DE HORAS
O SMetal negociou condições para a
categoria ficar segura em casa, beneficiando
cerca de 20 mil metalúrgicos
O presidente do SMetal, Leandro Soares, e o secretário-geral da entidade, Silvio Ferreira,
visitam a montadora Toyota para conhecer as medidas de combate à Covid-19

ATENDIMENTOS
À distância, o SMetal deu assistência aos
trabalhadores e realizou 1.463 atendimentos
remotos. No Plantão Jurídico, foram
1.293 atendimentos

Pelas redes sociais, a
categoria teve acesso a todas
as informações e ferramentas
de enfrentamento à pandemia

Os metalúrgicos participaram
de todas as decisões através
de uma ferramenta exclusiva,
que permitiu o voto à distância
e com sigilo

ACORDOS DE SUSPENSÃO
E REDUÇÃO DE JORNADA
As negociações do Sindicato garantiram, na maioria
dos casos, melhores condições do que as oferecidas
pelo governo federal. Foram cerca de 116 acordos e
12 mil trabalhadores beneficiados

PPR 2020

O SMetal cobrou e orientou empresas
e trabalhadores das medidas de
higiene e segurança para prevenção
contra o coronavírus

Saúde e segurança
em primeiro lugar
Ao longo desse mandato, o SMetal reforçou a atuação na segurança e saúde do trabalhador, buscando fortalecer as CIPAs, levando
informações sobre o tema através de campanhas e realizando assembleias especificas em
diversas fábricas.

Mesmo com a crise, cerca de 18 mil trabalhadores
foram beneficiados com acordos de PPR, com
potencial de injetar cerca de R$ 134,6 milhões na
economia local e regional
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Foguinho

O conceito de Sindicato
Cidadão, adotado pelo SMetal
em 1992, seguiu durante este
mandato. Para além do chão
de fábrica, a ideia tem como
objetivo proporcionar cultura,
lazer e saúde, resgatando
a cidadania. Confira alguns
projetos que o Sindicato
realizou ou apoiou:

Renata Rocha

Jônatas Rosa

‘Futgame SMetal’ chegou a 9ª edição em
2019 levando diversão aos trabalhadores

Foguinho

No SMetal, as batuqueiras do Baque
Mulher realizaram oficinas e ensaios

Facebook / Girls Rockcamp Brasil

Apoiada pelo SMetal, Folia de Reis
trouxe tradição durante esses anos

Sindicato realizou doação de 20 mil
ao GPACI em 2020

Foguinho

Ciclo de Formação trouxe diversos nomes,
como Frei Betto, entre 2018 e 2019

Jônatas Rosa

Foguinho

‘Ubuntu SMetal’ evidenciou
luta pela diversidade

Teste de Covid-19 na favela Santa
Rosa em outubro de 2020

Sindicato é o mantenedor da Escolinha
de Futebol do Esporte Clube São Bento

Nos últimos quatro anos, o Natal sem Fome
arrecadou 72,5 toneladas de alimentos

Foguinho

Mandato marcado
pela atuação social
e cultural

SMetal fundiu diversão e muita luta nos
eventos de ‘1º de Maio dos Metalúrgicos’
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Reformas estruturais para
melhor atender o trabalhador
Uma das preocupações neste mandato era de fazer com que o Sindicato fosse uma segunda casa
para o trabalhador. É por isso que reformas e revitalizações foram empenhadas tanto na sede,
quanto na Colônia de Férias e no Clube de Campo dos Metalúrgicos. Diversas melhorias foram
realizadas nos espaços e algumas seguem em curso.
Foguinho

CLUBE DE CAMPO
• Pintura e revitalização de todas as áreas;

• Ampliação e reforma do playground;

• Criação de uma nova recepção;

• Reforma no campo de grama sintética;

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

• Instalação de sistema de segurança;

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

• Digitalização dos procedimentos
de atendimento;
• Troca de todos os armários;
• Reforma na sala de atendimento
médico, entre outros.

• Reforma na cantina, vestiários e sanitários
da área da piscina;
• Construção de novo vestiário;

Foguinho

COLÔNIA DE FÉRIAS
• Troca de pisos;
• Medidas contra umidade;
• Troca de colchões;
• Aquisição de fogões modelo “cooktop” para cozinha;
• Aquisição de utensílios domésticos;
• Ampliação de quartos com acessibilidade;
• TV a cabo.

Cássio Freire

SEDE DO SINDICATO
• Readequação dos banheiros;
• Pintura de todas as áreas;
• Troca de todo o telhado;
• Modernização do elevador;
• Total renovação da área de convivência e recepção;
• Instalação de fraldário;
• Readequação no estacionamento.

COMUNICAÇÃO COM A CATEGORIA

O Sindicato ampliou, no atual
mandato, a comunicação com o
trabalhador. Além do Portal SMetal, o trabalho nas redes sociais foi
intensificado, levando informações e atendendo a categoria.
A entidade também realizou
diversas campanhas especificas,
como por exemplo, sobre saúde e
segurança, reformas trabalhistas,
entre outras. E buscou ouvir os
metalúrgicos através de pesquisas
e enquetes.

Foguinho

Diálogo entre Sindicato e
trabalhador foi prioridade

