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Afastamento:
um direito do 
trabalhador

COVID-19

SMetal intensifica a defesa da categoria diante 
do expressivo aumento de casos da Covid-19, 
devido a variante ômicron, e de denúncias de 
desrespeito de empresas com os trabalhadores
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Correção da tabela 
especial do IR para 
o PPR é urgente

Sem atualização desde 2015, a correção da tabela especial do Imposto 
de Renda para dedução do Programa de Participação nos Resultados (PPR) 
poderia favorecer todos os trabalhadores metalúrgicos que recebem o be-
nefício. 

A Tabela Especial do IRPF para PPR foi criada em 2013 pela presidenta 
Dilma Rousseff (PT) e era uma antiga reivindicação da classe trabalhado-
ra. Antes dela, usava-se a tabela convencional do IR.  

Com a medida de Dilma, todos os metalúrgicos que recebiam o benefí-
cio saíram ganhando.  A isenção, que antes abrangia apenas quem recebia 
até R$ 1,6 mil de prêmio, foi ampliada para trabalhadores com PPR de até 
R$ 6 mil. Para se ter uma ideia, um trabalhador que tinha um PPR de R$ 
5 mil pagava R$ 584,42 de imposto e passou a ser isento a partir de 2013.

“Isso demonstra o que era um governo que tinha compromis-
so de defender a classe trabalhadora. Dilma, à época, atendeu ao pe-
dido e trouxe grande benefício para milhares de brasileiros que re-
cebiam o PPR”, destaca o presidente do SMetal, Leandro Soares.   

Defasagem é grande 

Levantamento da subseção do Dieese, a pedido do SMetal, aponta que 
a tabela especial está com a inflação do Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) acumulada em 45,19%, uma vez que não é atuali-
zada desde abril de 2015. 

Os dados apontam que se a tabela fosse corrigida apenas pela inflação 
acumulada, a faixa de trabalhadores com PPR que estariam isentos abran-
geria quem recebe até R$ 9,6 mil de prêmio. Além disso, para os valores 
acima disso o desconto do IR sobre o PPR cairia consideravelmente (veja 
abaixo o comparativo). 

Leandro enfatiza que falta vontade política para se fazer a correção da 
tabela. “Temer assumiu o país após o golpe com o compromisso de acabar 
com os direitos dos trabalhadores e, portanto, não se preocupou em atua-
lizar a tabela. O mesmo pode se dizer de Bolsonaro, que tem como único 
objetivo beneficiar a si próprio e aos empresários, fazendo que tudo pese 
no bolso da classe trabalhadora”. 

Para Leandro, é urgente pautar a correção da tabela. “Precisamos cobrar 
do presidente, ministros e deputados para que isso seja feito. Os trabalha-
dores, que carregam a produção do Brasil nas costas, merecem essa atuali-
zação. O Sindicato dos Metalúrgicos está nessa luta e tem o compromisso 
de levar o debate para as autoridades em prol da categoria”.

SMetal está preparado 
para defender a categoria 

Se de um lado o trabalhador entende a necessidade de eventual 
parada da produção, por outro lado as empresas precisam respeitar 
os direitos da categoria. O ano de 2022 teve início com o oposto 
disso na CNH Case. 

O SMetal recebeu denúncias de que a empresa não estaria aca-
tando o afastamento de trabalhadores com suspeita de Covid-19 e 
nem respeitando o período de isolamento para aqueles que tiveram 
a doença confirmada. 

De acordo com os relatos, funcionários com sintomas fazem o 
exame, mas continuam trabalhando antes de receber o resultado. 
Além disso, a direção da CNH teria forçado os funcionários a retor-
narem à fábrica antes de completar o período de isolamento determi-
nado no atestado médico.

Diante das denúncias, a direção do SMetal e o Comitê Sindical 
da CNH cobraram a empresa para que respeitasse o direito à saúde 
e a vida dos metalúrgicos. “Os trabalhadores não podem ser tratados 
como um simples número. Quando isso acontece, demonstra o total 
desrespeito com a categoria e não leva em conta as mais de 620 mil 
mortes já provocadas pela Covid-19. A saúde e a vida de seres huma-
nos não é algo que está em negociação”, destaca Silvio. 

Ele lembra ainda que existe parâmetros legais para tratar dos ca-
sos do coronavírus. “Seja suspeita ou confirmação, existe Portaria do 
governo federal (leia mais ao lado) que determina o afastamento do 
trabalhador para cuidar da sua saúde e proteger os colegas de trabalho. 
Isso precisa ser cumprido e o Sindicato vai cobrar para que aconteça”.

Afastamento é direito do trabalhador

Veja a tablela completa no portal: www.smetal.org.br
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SMetal está preparado 
para defender a categoria 

O atual cenário pode provocar a falta de insumos na indústria local. 
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgou em janeiro uma 
pesquisa que mostra que, pelo sexto semestre consecutivo, a falta ou alto 
custo das matérias-primas é a principal preocupação para 60,6% das em-
presas.

A situação não é novidade frente aos desafios que a pandemia trouxe 
para o mercado. Em 2021, faltou insumos para a produção em Sorocaba e 
as empresas afetadas tiveram que interromper a produção. 

Com isso, o SMetal negociou acordos para a parada dos trabalhos, con-
forme explica o secretário-geral da entidade, Silvio Ferreira. “Sempre que 
necessário, entendemos a situação das empresas e construímos negocia-
ções que desse tempo para o problema ser sanado e, também, de forma que 
não prejudicasse os trabalhadores”. 

Leandro destaca a importância do diálogo. “Defender os direitos da 
categoria é nosso principal compromisso e isso só pode ser feito se esti-
vermos prontos para o diálogo. Contamos com dirigentes preparados e as-
sessoria técnica para garantir que o melhor acordo diante da situação seja 
realizado, reforçando o papel do Sindicato em prol dos trabalhadores”.

Pode faltar matéria-primaAfastamento é direito do trabalhador

Qualquer irregularidade deve ser denunciada diretamente na 
sede do SMetal, que fica na rua Júlio Hanser, 140, próximo à 
rodoviária e ao terminal São Paulo. 

A Portaria nº 14, assinada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e Pre-
vidência, reduz de 15 para 10 dias o afastamento de trabalhadores com 
confirmação da Covid-19, suspeitas da doença ou quem teve contato com 
casos confirmados.

A medida estabelece que a empresa pode reduzir o afastamento para sete 
dias desde que a pessoa “esteja sem febre há 24 horas, sem o uso de medi-
camentos antitérmicos, e com remissão dos sinais e sintomas respiratórios”.

No caso dos trabalhadores que tiveram contato com casos confirmados, a re-
dução para sete dias de afastamento só deve ser mediante o teste pelo mé-
todo molecular (RT-PCR ou RT-LAMP) ou antígeno com resultado negativo.

Ainda, os trabalhadores com sintomas ou com diagnóstico confirmado não 
precisam de atestado médico para se afastar do trabalho. O atestado só é 
necessário para afastamento superior a 10 dias.

Nova Portaria 
Interministerial

Denuncie ao SMetal

Para o presidente do SMetal, Leandro Soares, o lucro não pode estar 
acima da vida. “O trabalho do Sindicato garantiu os direitos da categoria e, 
ao mesmo tempo, as fábricas tiveram condições de continuar produzindo e 
aumentando os lucros, mas esse lucro não pode ser construído arriscando a 
saúde e a vida dos trabalhadores”.

O início de 2022 trouxe muita preocupação com o avanço 
da variante ômicron, agravando ainda mais a pandemia da 
Covid-19. Sorocaba bateu recorde de contágio em janeiro, 
chegando a mais de dois mil casos confirmados num único 
dia, terminado o mês com 11.156 pessoas contaminadas. 

A situação traz grandes desafios para a classe trabalhadora 
e, para isso, a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Sorocaba e Região (SMetal) está preparada para defender 
os direitos da categoria. 

“Trabalhamos incansavelmente e realizamos centenas de 
acordos para manter os empregos, a renda e, acima de 
tudo, a vida dos trabalhadores. Agora não será diferente, 
estamos na linha de frente para lutar pelos metalúrgicos”, 
enfatiza o presidente do Sindicato, Leandro Soares.

Há ainda a possibilidade de entrar em contato pelo telefone (15) 3334-5400 ou 
pelo whatsapp (15) 99714-9534, além das redes sociais (facebook e instagram).
Pelo site do SMetal, os trabalhadores podem usar o campo Denuncie. A fonte 
das denúncias será mantida em sigilo.
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Inscrições abertas para 
atividades no Clube

Escolinha de Futebol 
do São Bento 
De 7 a 15 anos

Dias: terça e quinta
Horários: diurno e noturno
Matrícula: R$ 100 (valor inclui uniforme)
Mensalidade: (2x semana): Diurno (sócio) R$ 75,00 
/ Noturno (sócio) R$ 90,00 | Diurno (não sócio)  
R$ 100,00 / Noturno (não sócio) R$ 120,00

Inscrições: no Clube dos Metalúrgicos, de quarta a 
domingo, das 9h30 às 19h, e na sede do SMetal, de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Vôlei
De 7 a 15 anos ou + de 15 anos

Dias: terça e quinta
Horários: diurno e noturno
Matrícula: R$ 50 
Mensalidade: (2x semana): 
Sócios: R$ 40,00 | Não sócios: R$ 80,00

Inscrições: no Clube dos Metalúrgicos, de quarta a 
domingo, das 9h30 às 19h, e na sede do SMetal, de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Hidroginástica
A partir de 15 anos

Dias: segunda a sexta
Horários: diurno e noturno - Sábado: matutino
Matrícula: R$ 50 
Mensalidade: 
1x semana: Sócio: R$ 30,00 | Não sócio: R$ 129,00
2x semana: Sócio: R$ 50,00 | Não sócio: R$ 129,00
3x semana: Sócio: R$ 60,00 | Não sócio: R$ 169,00
4x semana: Sócio: R$ 70,00 | Não sócio: R$ 179,00
5x semana: Sócio: R$ 80,00 | Não sócio: R$ 189,00

Inscrições: no Clube dos Metalúrgicos, de quarta a 
domingo, das 9h30 às 19h, e na sede do SMetal, de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Escolinha de Futsal 
do São Bento
De 7 a 17 anos, nascidos 
entre 2005 e 2015

Dias: segunda e quarta
Horários: noturno
Matrícula: R$ 100 (valor inclui uniforme)
Mensalidade: (2x semana): Noturno (sócio)  
R$ 70,00 | Noturno (não sócio) R$ 100,00 

Inscrições: no Clube dos Metalúrgicos, de quarta a 
domingo, das 9h30 às 19h, e na sede do SMetal, de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Natação
De 6 meses até 15 anos ou + de 15 anos

Dias: segunda a sexta
Horários: diurno e noturno - Sábado: matutino
Matrícula: R$ 50 
Mensalidade: (1x semana): Sócio: R$ 45,00 | Não 
sócio: R$ 150,00
Mensalidade: (2x semana): Sócio: R$ 70,00 | Não 
sócio: R$ 180,00

Inscrições: no Clube dos Metalúrgicos, de quarta a 
domingo, das 9h30 às 19h, e na sede do SMetal, de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

 As aulas irão atender crianças a partir de 
seis meses de idade até os adultos e serão 
ministradas por profissionais especializados

Mais informações: Telefones (15) 3334-5400 e 3225-3377 -  Whatsapp (15) 99742-2653

Move Treinamento 
Funcional 
Dias: segunda a sábado
Horários: 6h às 12h e das 16h às 21h | 07h às 08h 
aos sábados
Mensalidade: Sócio: R$ 99 (matriculando até 11 de 
fevereiro) e R$ 120 a partir do dia 12 de fevereiro | 
Não sócio: a definir

Inscrições: Somente pelo WhatsApp (15) 99103.3436
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