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Em mais uma tentativa de retirar direitos da 
classe trabalhadora, o deputado Nereu Crispim 
(PSL/RS) quer reduzir a indenização sobre o 
FGTS dos atuais 40% para apenas 25%, quando 
o trabalhador é demitido sem justa causa, e para 
10% nos casos demissão por culpa recíproca 
ou força maior. SMetal mobiliza lideranças para 
barrar esse retrocesso.
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Emprego se cria com 
direitos garantidos 

Palavra do Presidente

Parece notícia velha, mas não é. Sim eles querem, mais uma vez, reti-
rar direitos de você, trabalhador. Na surdina, o deputado Nereu Crispim  
(PSL-RS) quer facilitar para o patrão te mandar embora. 

A desculpa é velha conhecida: criar competitividade e gerar empregos. 
Pois bem, a história recente já provou a mentira que é essa afirmação. A 
Reforma Trabalhista, de 2017, tinha a promessa de gerar 2 milhões de pos-
tos de trabalho em dois anos e até 6 milhões em 10 anos. 

Hoje encaramos uma realidade bem diferente. O desemprego subiu de 
11,8%, no último trimestre de 2017, para 12,6%, no final do ano passado. 
E para piorar, aumentou a informalidade e os trabalhos precários, além de 
derrubar a renda da classe trabalhadora. 

De lá para cá, trabalhadores com carteira assinada perdem o emprego e 
se veem à mercê do trabalho autônomo, como de uber ou entregador, com 
rendimento que mal coloca comida na mesa. Outros tantos foram levados a 
empregos temporários, mal pagos e sem nenhuma garantia de continuidade 
ou direitos. 

Todos nós conhecemos alguém nessas situações. São pessoas batalha-
doras dando duro para garantir o sustento da família. E diante desse cená-
rio, temos que nos perguntar: por que retirar direitos e dinheiro do bolso do 
trabalhador e garantir regalias para os empresários vai ajudar a economia e 
gerar empregos? 

Não é justo que o salário médio do brasileiro seja de R$ 2,4 mil, en-
quanto os empresários lucram bilhões. A conta não fecha. A Pnad Contínua, 
do IBGE, divulgada no ano passado, mostra que, por mês, 1% dos mais ri-
cos ganham R$ 15,8 mil. Já 50% dos mais pobres sobrevivem com míseros  
R$ 453 mensalmente. 

Do lado de cá, continuamos a luta diária contra isso tudo. Com muito 
esforço, minimizamos os impactos da Reforma Trabalhista na categoria e 
buscamos caminhos para gerar cerca de 5 mil novos postos de trabalho em 
Sorocaba e região. 

E mantemos esse compromisso firmemente. Para tanto, precisamos de 
união e mobilização, não apenas no dia a dia de negociações, mas também 
para eleger políticos preocupados com o povo brasileiro. Só assim teremos 
novamente a geração de emprego e boas condições de trabalho. Esse é um 
compromisso de todos nós!

Por que retirar direitos e  
dinheiro do bolso do 

trabalhador e garantir regalias 
para os empresários vai ajudar 
a economia e gerar empregos?

Leandro Soares
Presidente do SMetal
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Lideranças 
mobilizadas

FGTS

TRAMITAÇÃO

O projeto nº 2383/21 tramita em caráter conclusivo, ou seja, será analisado apenas pelas 
comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; de Finanças e Tri-
butação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania, sem ir para votação de todos os 
deputados federais.  Para que seja levado à votação do plenário, é preciso decisão divergente 
entre as comissões ou se, aprovado ou não, houver recurso assinado por 52 parlamentares. 

POR CULPA RECÍPROCA

COMO É COMO FICA

É quando tanto o empregado quanto o em-
pregador possuem motivos para a rescisão do 
contrato por justa causa. Atualmente, a inde-
nização é de 20% sobre FGTS. 

Se aprovado, o projeto do deputado do PSL 
diminui para 10% a indenização sobre 
o FGTS a ser paga para os trabalhadores 
nesses casos. 

FORÇA MAIOR 

COMO É COMO FICA

É definida como “todo acontecimento inevi-
tável, em relação à vontade do empregador, 
e para a realização do qual este não concor-
reu, direta ou indiretamente”. A indeniza-
ção sobre o FGTS é de 20%.

Com a proposta que tramita nas comis-
sões da Câmara dos Deputados, em Bra-
sília, para essa situação a indenização 
sobre o FGTS cai pela metade, ou 
seja, 10%.

O governo anti trabalhador 
e um congresso dominado 
por  patrões fazem uma 
nova investida contra 
classe trabalhadora. Não 
produzem uma só medida 
que gere emprego ou 
melhore a vida do povo, 
mas não cansam de propor 
retirar direitos. A FEM está 
preparada para lutar contra 
mais essa tentativa de 
retrocesso. 

O Congresso, desde o golpe 
de 2016, tem se posicionado 
contra os trabalhadores, seja 
por projetos do executivo ou 
dos deputados e senadores, 
derrubando direitos. São atos 
criminosos contra ao país e 
a proteção ao trabalho. Esse 
projeto é mais um golpe 
contra os direitos adquiridos 
com a CLT. Precisamos 
de um governo popular 
para retomar a discussão 
dos direitos trabalhistas, 
principalmente os 
conquistados há mais de 100 
anos e que foram derrubados 
por esse governo golpista, 
que defende os empresários 
e ataca os trabalhadores.

Erick Silva
presidente da 
FEM/CUT-SP

Iara Bernardi
vereadora e 
ex-deputada federal

Mais um golpe 
contra o trabalhador  

SEM JUSTA CAUSA 

COMO É COMO FICA

Quando o trabalhador é demitido sem moti-
vo, o patrão tem que pagar 40% de indeni-
zação sobre o FGTS

A proposta de Nereu Crispim (PSL/RS) reduz 
para 25% a indenização sobre o FGTS nes-
se caso de demissão 

Em mais uma tentativa de retirar direitos da classe trabalhadora, 
o deputado Nereu Crispim (PSL/RS) quer reduzir a indenização so-
bre o FGTS dos atuais 40% para apenas 25%, quando o trabalhador 
é demitido sem justa causa, e para 10% nos casos demissão por cul-
pa recíproca ou força maior (veja os detalhes abaixo). 

Para justificar a proposta absurda, Crispim argumenta que a 
“multa, como está atualmente, onera o empregador e traz um incen-
tivo não desejável ao mercado de trabalho”. 

O presidente do SMetal, Leandro Soares, critica o projeto. “Como 
sempre, querem convencer que é preciso retirar direitos para gerar 
empregos e competitividade. Já vimos que isso é uma grande men-
tira. Nenhuma dessas propostas, que prejudicou os trabalhadores e 
beneficiou os empresários, gerou os postos de trabalho prometidos”.

Para Francisco Lucrécio Junior Saldanha, diretor executivo do 
Sindicato, o trabalhador corre grande risco com a medida. “Na hora 
que sai de um emprego, é o valor do FGTS que contribui para man-
ter o sustento da pessoa até que ela consiga uma nova oportunidade 
de trabalho. Diminuir esse valor é lesar o trabalhador no momento 
em que ele mais precisa”. 

Leandro completa dizendo que é preciso lutar para barrar mais 
esse retrocesso. “Nosso compromisso é defender os trabalhadores 
de qualquer projeto falacioso que tire direitos tão duramente con-
quistados. Já estamos buscando mobilização junto a importantes 
lideranças para que essa proposta seja derrubada e não venha pena-
lizar a classe trabalhadora” (leia mais ao lado).

Essa proposta é mais 
um ataque aos direitos 
da classe trabalhadora 
que tem por objetivo 
beneficiar apenas o patrão. 
Se aprovado, em nada 
contribuirá para o que é 
mais urgente: uma política 
de geração de emprego 
com garantia de direitos. 
Temos que fazer a luta 
para que esse projeto seja 
barrado já nas Comissões 
da Câmara dos Deputados. 

Prof. Douglas Izzo
presidente da 
CUT/SP

A CNM/CUT também está 
a frente na luta contra esse 
projeto que reduz direitos 
da classe trabalhadora. 
Não tem o que se discutir 
nesse projeto 2383/21, 
que quer reduzir a multa 
do FGTS e, ao fazer isso, 
vai facilitar a demissão 
dos trabalhadores e 
trabalhadoras. Portanto, 
ampliará a tragédia que já 
é esse governo maldito. 

Paulo Cayres
presidente da 
CNM/CUT
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Metalúrgicos reforçam importância 
do SMetal nas negociações de PPR
Assembleias – online e presencial – garantiram o respaldo para que 
os dirigentes busquem acordos que valorizem a categoria

Em assembleias – online e presencial – rea-
lizadas na semana passada, os metalúrgicos 
reforçaram o papel do Sindicato nas negocia-
ções do Programa de Participação nos Resulta-
dos (PPR). Para Leandro Soares, presidente do 
SMetal, o resultado é um importante parâmetro 
para o trabalho da entidade. “Nós representa-
mos uma categoria importante e a voz dos tra-
balhadores é a guia do nosso trabalho. Com essa 
votação, temos o respaldo para buscar acordos 
que valorizem a categoria”.

O secretário-geral do Sindicato, Silvio Fer-
reira, destaca que as negociações de PPR sem-
pre são difíceis. “O patrão sempre arruma uma 
desculpa para negar um acordo compatível com 
o que os trabalhadores merecem. Mas obser-
vamos um ritmo intenso de trabalho, inclusive 

demandando horas extras e com novas con-
tratações. Além disso, os dados mostram que 
muitos setores estão valorizados, inclusive com 
recordes sendo batidos. Diante desse cenário, o 
Sindicato vai buscar a parcela que cabe ao me-
talúrgico”.

Antonio Welber Filho (Bizu), diretor exe-
cutivo do Sindicato, enfatiza a importância do 
trabalhador nesse processo. “Temos que ter a 
clareza que a produção é fruto do trabalho duro 
dos metalúrgicos. Mesmo em meio a toda ad-
versidade, como a pandemia, eles garantem que 
o trabalho nas fábricas continue e, portanto, é 
preciso que sejam valorizados, recebendo um 
PPR a altura do papel que desempenham. É nos-
so compromisso buscar isso enquanto dirigentes 
sindicais”.

Em 5 anos, SMetal 
negociou R$ 760 
milhões em PPR
Nos últimos cinco anos, entre 2017 e 2021, 
os acordos realizados pela atual diretoria 
garantiram o pagamento do Programa de 
Participação nos Resultados (PPR), num 
montante que soma R$ 760,7 milhões. É di-
nheiro no bolso dos metalúrgicos, que tem o 
potencial de movimentar outros setores da 
economia.

Leandro aponta para o amplo papel que as 
negociações de PPR lideradas pelo Sindicato 
atingem. “Só ano passado, os acordos que 
negociamos tem o potencial de injetar mais 
de R$ 177 milhões na economia regional. 
Esse dinheiro circula no mercado do bairro, 
na loja do centro, na casa de materiais para 
construção. É um montante que gira a eco-
nomia, gerando emprego e renda em diver-
sos setores”.

Para conhecer todos os critérios aprovados e o passo a 
passo das negociações do PPR, acesse o Portal SMetal.

www.smetal.org.br

PPR negociado pelo SMetal impacta muito além 
da categoria metalúrgica, movimentando a 
economia de Sorocaba e região 
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