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editorial afastamento

Leandro Soares é licenciado 
da presidência do SMetal 
para eleições 2022

Frio e solidariedade 

Desde a última quinta-feira, 2, Leandro Soares está licenciado da 
presidência do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região (SMe-
tal). A medida se faz necessária para cumprir a legislação eleitoral, uma 
vez que ele se lança pré-candidato a deputado estadual nas eleições de 
2022.

Durante o período do afastamento, que dura até outubro, quando 
ocorre o primeiro turno das eleições, o SMetal terá Silvio Ferreira como 
presidente interino. Ele também continua na função de secretário-geral 
da entidade.

Leandro explica a importância de buscar a atuação política em outras 
instâncias. “Fomos convocados pelo presidente Lula e pelo atual cená-
rio para esse desafio de reconstruir o Brasil, de resgatar a democracia e 
trabalhar pela população. Vamos firmes no compromisso de ampliar a 
luta pelos trabalhadores e também garantir melhorias na vida das pes-
soas”.

Ele acrescenta que Silvio fará um excelente trabalho no período. “O 
companheiro Silvio tem compromisso com as lutas da nossa categoria e 
não medirá esforços para exercer a função com a responsabilidade que 
o cargo merece”. 

Para Silvio, o período será de grandes desafios. “Apoiamos o com-
panheiro Leandro nessa jornada que, sem dúvidas, é muito importante 
para os trabalhadores metalúrgicos e para toda região de Sorocaba. Va-
mos continuar o trabalho sério em prol da categoria, buscando sempre a 
garantia de direitos e avanços”.

Silvio destaca a Campanha Salarial 2022 como um dos pontos mais 
importantes neste segundo semestre. “Na sexta-feira, 3, a FEM-CUT/
SP e os sindicatos filiados entregaram a pauta de reivindicações para as 
bancadas patronais e daremos início às negociações. Sabemos que não 
será fácil com a alta da inflação que já coloca a data-base dos metalúr-
gicos acumulada em 8,66%. Mas vamos firme cobrar o reconhecimento 
da categoria e, com o apoio de todos, tenho certeza que teremos mais 
uma campanha vitoriosa”.

Sorocaba bateu recordes históricos de frio no mês passado. Há 
22 anos a temperatura não caia tanto em maio. Com isso, uma tris-
te realidade volta aos noticiários: as milhares de pessoas que não 
tem como se aquecer.

Sejam os moradores em situação de rua ou pessoas mais po-
bres, o fato é que o frio atinge muita gente. Por isso, o SMetal 
lança a Campanha do Agasalho 2022. O objetivo é um só: tentar 
amenizar essa situação para o máximo de pessoas possíveis.

É importante lembrar que campanhas como essas servem ape-
nas para tentar atenuar o problema. Surgem da solidariedade de 
gente que não consegue ver o sofrimento do próximo sem fazer 
nada e, especialmente, porque os governos – federal, estadual e 
municipal – falham miseravelmente na função de proteger quem 
mais precisa.

Nos últimos anos, vimos a pobreza aumentar de forma signifi-
cativa. Milhões de pessoas voltaram a não ter o que comer e, num 
ato de desespero, reviram lixo ou disputam um pedaço de osso. 
Outras tantas perderam seus empregos, suas casas e acabaram nas 
ruas, sem nenhuma possibilidade de matar a fome ou se proteger 
do frio.

Isso é resultado de uma política que não valoriza o povo brasilei-
ro. Que não quer que as pessoas tenham direitos básicos respeitados. 
Bolsonaro, de fato, não brinca em serviço. Faz inúmeros projetos 
para beneficiar ricos empresários e os grandes bancos, torra milhões 
de reais do nosso dinheiro em férias intermináveis e em passeios de 
moto. Isso sem contar a família, que recebe cheques de milhares de 
reais, ou os filhos, que constroem mansões de cinema.

Graças ao trabalho firme do SMetal, os metalúrgicos têm direi-
tos garantidos, benefícios importantes como plano de saúde e va-
le-alimentação, além de reajuste salarial que repõe ou está acima 
da inflação.

Mas essa não é a situação de todo mundo. Muita gente não sabe 
se vai ter o que comer, muita gente está sofrendo com o frio ou, até 
mesmo, morrendo por causa das baixas temperaturas. E é nesses 
momentos que nós, que temos uma situação melhor, podemos nos 
unir num laço de solidariedade e doar aquele agasalho que não 
usamos mais ou aquela coberta que está esquecida no armário. 
Isso vai fazer a diferença na vida de muitos.

No entanto, isso é apenas uma parte do que está ao nosso al-
cance. Para mudar de fato essa realidade e buscar mais igualdade, 
mais direitos, temos que mudar os governantes. Precisamos eleger 
políticos comprometidos com as pessoas, com o povo. Somente 
assim, campanhas como esta não serão tão necessárias e urgentes. 
Este ano, temos uma grande responsabilidade nas eleições: a de 
mudar o nosso futuro para melhor.
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Leandro Soares tem 40 anos e está no segundo mandato como presidente do SMetal
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FEM/CUT entrega pauta de reivindicações para as 
bancadas patronais; negociações começam em breve 

A Federação Estadual dos Metalúrgicos da CUT (FEM-
-CUT/SP) entregou, na última nesta sexta-feira, dia 3, a pauta 
de reivindicações da Campanha Salarial 2022 para o setor pa-
tronal, nas sedes da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo) e também do Sindipeças (Sindicato Nacional 
da Indústria de Componentes para Veículos Automotores). 
Representando o Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e 
Região (SMetal), a solenidade contou com a presença do se-
cretário de organização da entidade, Izídio de Brito Correia.

De acordo com o presidente da FEM/CUT-SP, Erick Silva, 
foram entregues as pautas de reivindicação para nove dos 11 
sindicatos patronais – para o Sindifupi e Siniem, que não par-
ticiparam da solenidade, o documento será protocolado nesta 
semana.

Junto às pautas de reivindicações, a Federação e os Sin-
dicatos filiados propõem uma agenda de negociação com as 
bancadas patronais. “Mais do que nos anos anteriores, a re-
posição da inflação é algo que está pesando muito na vida dos 
trabalhadores e das trabalhadoras, por isso a pressão em dar 
início às negociações o quanto antes. Aumento real é a nossa 
pauta de sempre e precisamos avançar também na valorização 
dos pisos”, reforça o presidente da FEM/CUT, Érick Silva.

O secretário de finanças da FEM/CUT e membro da di-
retoria do SMetal, Adilson Faustino (Carpinha), reforça: “o 
resultado positivo ou negativo dessa Campanha Salarial vai 
depender, e muito, da mobilização dos companheiros e com-
panheiras no local de trabalho, vamos pra cima”.
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CAMPANHA
SALARIAL 2022

Inflação está 
acumulada em 8,66%

Em apenas oito meses desde a última data-base – setembro de 
2021 – o salário dos metalúrgicos já foi desvalorizado em 8,66%. 
No mesmo período do ano passado, a inflação da data-base es-
tava acumulada em 6,68%. O índice de maio sai nesta quinta, 
dia 9 de junho.

Para Izídio de Brito, secretário de organização do SMetal, a ex-
pectativa da categoria e dos Sindicatos é grande, mas a partici-
pação e união dos metalúrgicos serão extremamente necessárias 
para cumprir o cronograma planejado junto à Federação e garan-
tir uma Campanha Salarial vitoriosa até o dia 31 de agosto.

“Esperamos poder contar com uma boa mobilização pela repo-
sição das perdas salariais e renovação da Convenção Coletiva. 
Infelizmente, nem a inflação está garantida e precisamos lutar 
até o final, com unhas e dentes, em defesa dos nossos direitos e 
por dignidade. Além de debater sobre a importância da naciona-
lização de peças e geração de empregos junto ao patronal, que é 
uma das pautas deste ano”, destacou.

Como está a situação em cada grupo
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Na Bosch, o acordo foi aprovado na semana passada 
e, se comparado ao que foi negociado em 2021, o 
PPR deste ano teve um aumento de 12,35%.

O benefício será pago em duas parcelas, sendo a 
primeira ainda em junho de 2022 e a segunda será 
acertada em janeiro de 2023 – atrelada a metas e 
resultados estipulados pela empresa.

Na Toyota, o acordo negociado pelo Sindicato 
teve um aumento de 15,34% no valor total em 
comparação ao ano anterior. Os trabalhadores 
aprovaram a proposta na segunda-feira, 6. A 
primeira parcela será paga ainda no mês de junho 
e a segunda, atrelada a metas de volume de 
produção e produtividade, em dezembro.

O Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba 
e Região (SMetal) lança nesta quarta-feira, 
dia 8, a Campanha do Agasalho 2022. As 
doações poderão ser entregues na sede da 
entidade, no Clube dos Metalúrgicos e nas 
fábricas metalúrgicas.

As pessoas interessadas em ajudar podem 
doar roupas de frio e cobertores em bom 
estado. As doações serão destinadas para 
moradores em situação de rua.

De acordo com o presidente interino do 
SMetal, Silvio Ferreira, a iniciativa visa mi-
nimizar o impacto do frio para quem mais 
precisa. “A temperatura tem caído bastante 
e nem chegamos ao inverno ainda. Muitas 
pessoas não têm agasalhos ou mesmo co-
bertor para ajudar nesse período e, por isso, 

é fundamental que todos que tem condições 
ajudem nessa causa”. 

Onde e quando doar

As doações na sede do Sindicato podem ser 
feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 
17h. O SMetal fica na rua Júlio Hanser, 140 
– próximo à rodoviária e ao Terminal São 
Paulo.

No Clube dos Metalúrgicos, que é localizado 
na avenida Victor Andrew, 4100, no bairro 
Éden, é possível doar de quarta a domingo, 
no horário de funcionamento do local. 

Já nas fábricas metalúrgicas, as caixas para 
receber as doações ficarão em local de fácil 
acesso dos trabalhadores, que poderão levar 
as doações no turno em que trabalham.

conquistas no PPR

SMetal lança 
campanha de 
solidariedade
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