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REPRESENTAÇÃO SINDICAL

É dada a largada para
as Eleições do SMetal
Neste ano, os metalúrgicos e metalúrgicas de Sorocaba e região vão escolher os novos
representantes sindicais que estarão à frente do SMetal para o mandato de 2021-2025. A eleição
acontece nos dias 3, 4 e 5 de março, em turno único. Essas e outras regras foram aprovadas em
assembleia eleitoral, realizada na semana passada. Saiba como serão as eleições sindicais.

Pela preservação da
dignidade humana
Para a diretoria do Sindicato, o fim do auxílio emergencial e do
Beper na fase em que o país possui a maior média de casos da
Covid-19 é inaceitável. Além disso, com a queda de braço entre os
governos federal e estadual, na qual temos que escolher a vida ou
a economia, todos perdemos. O SMetal defende a união dessas
frentes, com o objetivo da preservação da dignidade humana.
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Saúde e economia não
são rivais, salvam vidas

SMetal realiza
atendimento à distância

Ao se deparar com a pandemia da Covid-19 chegando ao Brasil, o governo
federal executou uma “estratégia institucional de propagação do coronavírus”.
Essa foi a conclusão da pesquisa desenvolvida pela Faculdade de Saúde Pública da USP e a Conectas Direitos Humanos – uma das mais respeitadas organizações de justiça da América Latina, divulgada na semana passada.
Os resultados do estudo, que analisou 3.049 normas federais produzidas
em 2020, afastam a interpretação de muitos de que haveria incompetência do
governo na gestão da pandemia. Pelo contrário. O documento demonstra que,
na realidade, foram inúmeras ações que desencadearam a ampla disseminação
do vírus no país de forma proposital, na tentativa de alcançar a chamada imunização coletiva ou de rebanho.
A pesquisa “Direitos na Pandemia: Mapeamento e Análise das Normas Jurídicas de resposta à Covid-19 no Brasil” só comprova o que a diretoria do
SMetal vem alertando há meses. O que estamos vivendo no país é uma política
negacionista e genocida, sem precedentes no mundo.
Mas a pergunta que fica é: quantas das mais de 220 mil mortes poderiam
ter sido evitadas se o governo tivesse implementado uma política para interromper a disseminação do vírus? Hoje, uma a cada 10 mortes por Covid-19 no
mundo ocorreram no Brasil.
Estudo do Conselho Nacional de Secretários de Saúde estimava cerca de 849
mil mortes gerais no Brasil entre 15 de março e 21 de novembro de 2020. Porém,
com a pandemia da Covid-19, ocorreram
195 mil mortes além dessa projeção – um
aumento de 24% no período.
Entre um governador
Enquanto Doria e Bolsonaro continuam
ambicioso e um
sua briga de “vida x economia” por razões
presidente despreparado,
eleitorais, estamos sofrendo a maior crise
milhares de mortes
sanitária e econômica já vista nas últimas déficaram pelo caminho
cadas, e quem sai perdendo somos todos nós.
Exemplo claro dos prejuízos causados
por essa disputa é o drama que vivemos pela falta de vacinas. O governo
federal, em disputa com SP, não quis apostar na imunização em massa. Ao invés
disso apostou no tal tratamento precoce, comprovadamente ineficaz. Agora, o
país corre atrás do prejuízo para que a situação de 2020 não se repita neste ano.
Entre um governador ambicioso e um presidente despreparado, milhares de
mortes ficaram pelo caminho. E para nós, brasileiros, fica a incerteza, o medo
e a falta de perspectiva de futuro.
Para ajudar, o governo Bolsonaro – que fala tanto em salvar a economia corta as únicas (e insuficientes) ações criadas para enfrentamento à Covid-19,
que foi o auxílio emergencial e o benefício de proteção ao emprego e renda,
pago nos acordos de redução ou suspensão do contrato.
Enquanto é negado R$ 600 aos mais pobres, em 2020, o presidente
gastou R$ 1,8 bilhão em alimentos com dinheiro público – sendo mais de
R$ 21 milhões em iogurte, R$ 15 milhões em leite condensado e R$ 2,2 milhões em chicletes. Parece que a crise não passou pelo Palácio da Alvorada.
Se a saúde e a economia continuarem sendo tratadas como se fossem rivais
pelos governantes, tempos ainda mais sombrios nos esperam. Por isso sempre
batemos na tecla de que a mobilização e união da classe trabalhadora são a
única ferramenta que pode mudar os rumos do nosso país.

As regras da fase vermelha do Plano São Paulo de enfrentamento
à Covid-19, que permitem o funcionamento de apenas serviços essenciais na cidade, passaram a valer na última segunda-feira, dia 25.
Por isso, desde a data, o atendimento na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região (SMetal) tem sido realizado apenas de
forma remota.
Os dirigentes sindicais e funcionários estão de plantão para receber denúncias, atender as necessidades dos trabalhadores e trabalhadoras e realizar negociações coletivas com as empresas da categoria.
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FOLHA METALÚRGICA ONLINE - O que também mudou com o
retorno de Sorocaba para a fase vermelha foi a Folha Metalúrgica. Para evitar
possíveis riscos de contaminação dos trabalhadores da categoria, a diretoria do
SMetal decidiu não ter a edição impressa do jornal nesta semana. Porém, devido o
momento importante em que vivemos de eleição sindical e de números alarmantes
da pandemia no país, ficou definido que esta edição seria mantida, porém, apenas
na versão online. Boa leitura!

PPR E VALE CESTA

Mobilização dos trabalhadores
garante conquistas na Schaeffler
Após meses de impasses nas negociações e pressão dos trabalhadores, foi aprovado, em assembleias nos dias 13 e 19 de
janeiro, o valor da segunda parcela do Programa de Participação nos Resultados (PPR) de 2020. Além disso, os membros do
CSE da Schaeffler garantiram, durante as negociações, aumento
de 27,18% no valor líquido do vale cesta.
“Só conseguimos voltar à mesa de negociação graças à postura e confiança dos trabalhadores de que o Sindicato não mediria esforços para chegar a uma proposta aceitável. Por isso é tão
importante essa união, só assim conseguimos discutir de igual
para igual com os patrões”, afirma Valdeci Henrique da Silva
(Verdinho), vice-presidente do SMetal.
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Eleição do SMetal acontece
nos dias 3, 4 e 5 de março
Este ano, os metalúrgicos de Sorocaba e
região vão eleger a nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos (SMetal) para o mandato 2021-2025. O período de inscrição de
chapas já está aberto e encerra no dia 5 de
fevereiro.
Já a votação acontece nos dias 3, 4 e 5 de
março nas fábricas de Sorocaba e região. Devido à gravidade da pandemia da Covid-19
na cidade, a Comissão Eleitoral estuda ainda a possibilidade de uma eleição híbrida, na
qual o trabalhador possa votar da forma tradicional – com as urnas nas fábricas e na sede
do Sindicato – e também à distância, a partir
de um sistema que vem sendo desenvolvido.
Se a votação será somente presencial ou
híbrida, a Comissão explica que depende da
situação da pandemia no período das eleições. “Estamos em um ano atípico e há, inclusive, trabalhadores que estão afastados da
fábrica por pertencerem ao grupo de risco da
Covid-19. Por isso, estamos estudando qual
o melhor formato para as eleições deste ano,

sempre pensando na segurança e na saúde
dos trabalhadores”, explica o advogado Marcio Mendes, do jurídico do pleito.
Apenas associados ao SMetal que cumprem os requisitos do estatuto têm direito a
voto.. A apuração está marcada para o dia 5
de março, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos.

Turno único

Diferente das anteriores, a eleição de
2021 será realizada em turno único. Ou seja,
os trabalhadores vão escolher os membros
do Comitê Sindical de Empresa (CSE) e
quais deles vão compor a diretoria executiva,
o conselho da direção executiva e o conselho
fiscal, na mesma votação.
Ao todo, serão 80 dirigentes divididos
em 28 comitês, incluindo o Comitê Sindical
de Aposentados. Desses, sete irão compor a
diretoria executiva, 14 serão do conselho da
direção executiva e seis serão do conselho
fiscal (três titulares e três suplentes).

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,
conselho da direção executiva e conselho fiscal.

COMO FICA
Os trabalhadores vão votar em apenas um turno e
escolher, na mesma votação, os membros do CSE,
diretoria, conselho da direção executiva e conselho fiscal.

da
Modelo

édula

nova c

ASSEMBLEIA ELEITORAL
Formada por todos os membros do CSE, se reúne
periodicamente para debater as políticas e os rumos do
Sindicato.

CSE

O Comitê Sindical de Empresa (CSE) é formado por
representantes escolhidos pelos próprios trabalhadores nas
fábricas. Eles têm como missão reportar as demandas do seu
local de trabalho ao Sindicato e também levar aos trabalhadores
as informações e orientações do Sindicato, sendo assim, um elo
entre um ponto e outro.

Regras eleitorais
foram aprovadas na
sexta-feira, dia 22
Daniela Gaspari

Diretoria Plena

Direção Executiva

A Diretoria Executiva responde pela estrutura, políticas e
resoluções do Sindicato no dia a dia. É ela quem lidera as
ações planejadas, administra o Sindicato e assina os acordos.
Cabe a ela executar as ações referentes ao andamento dos
procedimentos administrativos e político-sindicais da entidade.

Conselho da Direção Executiva

O Conselho da Diretoria é a instância que é ouvida pela Direção
Executiva sobre a condução do sindicato no dia a dia.

Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal é aquele que fiscaliza e checa a
documentação financeira do Sindicato. São 3 titulares e
3 suplentes

Todas as regras, como número de candidatos, datas e outros detalhes das eleições
sindicais de 2021, foram aprovadas pelos
associados do SMetal em assembleia eleitoral realizada na última sexta-feira, dia 22, na
sede do Sindicato dos Metalúrgicos.
A assembleia foi convocada em edital
publicado no Jornal Cruzeiro do Sul e na
Folha Metalúrgica, ambos no dia 12 de
janeiro, e respeitou todos os protocolos de
segurança para evitar os riscos de contágio
da Covid-19.
A partir da assembleia, de acordo com o
estatuto do Sindicato, começou a correr o
prazo para as inscrições da chapa e demais
exigências do pleito.
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enfrentamento à crise

SMetal defende
retorno do auxílio
emergencial e
do Beper
Em nota oficial divulgada na última segunda-feira, 25, o Sindicato dos Metalúrgicos de
Sorocaba e Região (SMetal) critica que, mesmo
diante de um cenário totalmente alarmante e na
fase em que o país possui a maior média de casos
da Covid-19, de forma irresponsável e sem escrúpulos, o governo Bolsonaro decidiu acabar com o
auxílio e o benefício emergenciais para trabalhadores formais, informais e desempregados.
Ambos foram as únicas (e tímidas) ferramentas executadas para enfrentamento da crise. Em
Sorocaba, entre todas as categorias, 56.219 trabalhadores tiveram acesso ao Beper (Benefício
Emergencial de Preservação do Emprego e da
Renda), ou seja, de cada quatro trabalhadores com
carteira assinada, um foi atendido pelo Programa.
Já o auxílio emergencial foi a fonte de renda para
cerca de 130 mil sorocabanos, que injetou mais de
R$ 90 milhões ao mês na economia local.
Além disso, nessa queda de braço entre os
governos federal e estadual, na qual temos que
escolher pela preservação da vida ou a proteção
da economia, todos perdemos. A entidade sempre

defendeu que não há a necessidade de escolher
um lado. Muito pelo contrário. O SMetal acredita
na união dessas frentes, pensando sempre na preservação da dignidade humana.
“Mesmo antes do decreto de estado de calamidade pública no Brasil, em março de 2020, o Sindicato não mediu esforços para negociar acordos
que levassem em consideração esses três pilares:
a saúde, o emprego e a renda dos trabalhadores”,
afirma a nota.
O SMetal, junto com a FEM/CUT-SP, a
CNM-CUT e a CUT, têm se articulado para cobrar
a renovação do Beper e do auxílio emergencial e
também por uma política de desenvolvimento industrial para salvar o Brasil de um cenário muito
pior. Ao mesmo tempo, na nota, a diretoria reafirma sua disposição em negociar dispositivos pela
preservação da vida, do emprego e da renda em
toda a categoria.

SAIBA MAIS
Leia a íntegra da nota do Sindicato no Portal SMetal

www.smetal.org.br

SCHAEFFLER

Uma trabalhadora da Schaeffler, empresa de
autopeças de Sorocaba, foi reintegrada ao trabalho na manhã desta quarta-feira, dia 27, após ação
movida pelo departamento jurídico do Sindicato
dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região (SMetal).
A decisão é definitiva e está na fase de cálculo das
indenizações.
Ela trabalhava na empresa desde 2005, no cargo de auxiliar de produção, o que ocasionou lesões por esforços repetitivos nos punhos, braços e
ombros. Em 2010, ela foi demitida e entrou com
ação com base na cláusula da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) que garante estabilidade
no emprego até a aposentadoria para metalúrgicos

com doença profissional e/ou que sofreram acidente de trabalho.
Segundo a advogada do SMetal, Érika Mendes, o departamento jurídico entrou com a ação
em 2012 e foi um processo bastante longo, sendo
expedida a ordem de reintegração em janeiro de
2021 pela 2ª Vara do Trabalho de Sorocaba.
“A Justiça reconheceu a redução da capacidade ocasionada à funcionária da Schaeffler no local de trabalho e proferiu sentença favorável a ela.
Além da reintegração, foram deferidas as ações
por danos morais e materiais, garantindo o direito à indenização e pensão vitalícia desde o ato da
demissão”, conta.

Foguinho

Convenção Coletiva garante reintegração de trabalhadora

