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editorial campanha do agasalho 

Arrecadação segue 
até sexta, dia 8 de julho

Sua vida não 
tem preço 

A Campanha do Agasalho 2022 do SMetal continua com as arreca-
dações até a próxima sexta-feira, 8. As doações podem ser feitas na sede 
do Sindicato, no Clube dos Metalúrgicos e nas empresas metalúrgicas 
de Sorocaba e região. Podem ser doadas roupas de frio em bom estado e 
cobertores, que serão destinadas para pessoas em situação de rua. 

Além das doações arrecadadas pelos diretores do Sindicato, a Cam-
panha recebeu mais de 600 cobertores dos trabalhadores e da Apex. Na 
ação, para cada cobertor doado pelos metalúrgicos, a fábrica comprou 
mais um. 

“Foi uma importante união para esse momento de solidariedade, que 
vai ajudar aqueles que mais precisam nesse período em que frio aperta. 
Com cada um fazendo um pouco, vamos fazer a diferença na vida de 
muita gente”, destaca Priscila Regiane Costa, do CSE Apex. 

As doações na sede do Sindicato podem ser feitas de segunda a sex-
ta-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 An-
drew, 4.100, no bairro Éden, é possível doar de quarta a domingo, no 
horário de funcionamento do local.

Houve tempo no qual os direitos trabalhistas não existiam. Me-
didas importantes como salário mínimo, férias, licença maternida-
de e jornada de trabalho não eram obrigação dos patrões. Os donos 
das empresas, diante das altas taxas de desempregos e da miséria, 
faziam as regras como bem entendiam. 

Era comum, por exemplo, que as jornadas de trabalho fossem de 
10 a 12 horas por dia. Os patrões, ainda, podiam aumentar a velo-
cidade das máquinas para acelerar a produção e até mesmo multar 
e usar da violência contra os trabalhadores. 

Não havia leis ou regras para seguranças no ambiente de traba-
lho. Homens e mulheres produziam em situação de extremo risco 
todos os dias e, muitas das vezes, sofriam graves acidentes ou per-
diam a vida. Tudo isso acontecia aos olhos de todos e sem amparo 
legal. 

A partir da luta dos trabalhadores e dos sindicatos, leis trabalhis-
tas foram criadas e aprimoradas ao longo dos anos. Isso garantiu 
importantes direitos que os trabalhadores têm atualmente. 

Para além do salário estabelecido por lei e tantos outros bene-
fícios, um dos pontos mais importantes dos avanços da legislação 
trabalhista é a segurança no local de trabalho. É com isso que ho-
mens e mulheres, que deixam suas casas para produzir todos os 
dias, têm a certeza de que vão cumprir seu dever e voltar para os 
braços de suas famílias. 

Sendo assim, é inaceitável que, em pleno 2022, com o avanço 
da tecnologia e com direitos estabelecidos, tenhamos notícias de 
graves acidentes e, até mesmo, de mortes de trabalhadores nas em-
presas de Sorocaba e região. 

É evidente que isso tem um pano de fundo político que remete 
a Bolsonaro. Afinal, foi ele quem disse que as pessoas teriam que 
escolher entre ter emprego e ter direitos. É Bolsonaro também que 
tenta, a todo custo, acabar com as leis que protegem os trabalha-
dores. 

Não há dúvidas que Bolsonaro não se importa com a sua ou com 
a vida de seus familiares. Não é surpresa que muitos empresários 
tampouco pensam nos riscos que você corre dentro das fábricas. 

Por isso, o Sindicato continua a luta diária por direitos e por 
condições dignas no local do trabalho. O SMetal cobra constan-
temente melhorias, incentiva a atuação da CIPA e, quando neces-
sário, recorre a justiça para proteger a categoria. O trabalho dos 
dirigentes sindicais está pautado em defender os metalúrgicos e seu 
bem maior, que é a vida. Que nenhuma família tenha que chorar um 
ente que querido que não voltou do trabalho. Conte sempre com seu 
Sindicato.

O SMetal cobra constantemente 
melhorias, incentiva a atuação da CIPA 
e, quando necessário, recorre a justiça 

para proteger a categoria. O trabalho 
dos dirigentes sindicais está pautado 

em defender os metalúrgicos e seu bem 
maior, que é a vida”.
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Renata de Melo Silva, gerente de RH, e os dirigentes do SMetal Antônio Marcos 
Mariano Branco (Pagode) e Priscila Regiane Costa
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Sorocaba é a 9ª cidade do 
estado em acidentes de trabalho

Os recentes casos de acidente no trabalho, 
que aconteceram no último mês na White Mar-
tins e na Metalac, são importantes alertas para 
a segurança e a saúde do trabalhador. 

Os casos fazem parte de uma preocupante 
estatística que, segundo dados do Observatório 
de Segurança e Saúde do Trabalho, coloca So-
rocaba na 9ª posição no estado de São Paulo 
com mais casos de acidentes de trabalho. Em 
todo Brasil, o município ocupa a 23ª, posição 
numa lista com 5.570 cidades.  

O presidente interino do SMetal, Silvio Fer-
reira, destaca que são vários os motivos que 
levam a esses números elevados na cidade. 
“Em muitos casos, temos maquinários obso-
letos ou com a falta de manutenção, falta de 
equipamentos de segurança necessários e até o 
excesso de horas extras. Tudo isso coloca em 
risco os metalúrgicos e precisa ser combatido 
constantemente”. 

Ele completa que a direção do Sindicato 
trabalha diariamente para proteger a categoria. 

“Dentro do que nos cabe, buscamos a defesa 
dos trabalhadores, seja cobrando das empresas 
por melhorias no local de trabalho ou mesmo 
acionando a justiça e outros órgãos para am-
pliar a fiscalização nas fábricas”. 

Segundo Izídio de Brito, secretário de Or-
ganização do SMetal, as Comissões Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA) são de extrema 
importância. “Enquanto Sindicato, temos limi-
tes de atuação dentro da empresa e a CIPA tem, 
por direito, esse papel de atuar diretamente no 
chão de fábrica, identificando os problemas e 
buscando minimizar futuros acidentes que po-
dem até mesmo tirar a vida dos trabalhadores”. 

Izídio enfatiza que a vida dos trabalhado-
res é um bem que não pode ser substituído. 
“Não podemos aceitar que uma pessoa saia 
para trabalhar e corra o risco de não voltar 
para casa. Precisamos de ambientes que ga-
rantam a segurança e a saúde dos metalúrgi-
cos e seguimos firmes cobrando por condições 
para isso”, finaliza.

Fo
to:

 F
og

uin
ho

Direção do SMetal atua fortemente na defesa dos 
trabalhadores e reafirma que segurança no local de 
trabalho é direito dos metalúrgicos

Acidentes em junho

Somente em junho deste ano, dois acidentes feriram gra-
vemente trabalhadores em Sorocaba. O primeiro caso acon-
teceu no começo do mês passado na White Martins, onde um 
trabalhador quebrou a perna depois de ser atingido por uma 
calota de mais de 600 quilos. 

Já na Metalac, no último dia 17, dois metalúrgicos ficaram 
feridos quando realizavam a manutenção de um equipamen-
to. Um dos trabalhadores teve ferimentos leves, enquanto o 
segundo precisou ser operado devido a gravidade das lesões. 

O Sindicato está acompanhando os dois casos e acionou 
a justiça do trabalho. Além disso, os dirigentes sindicais rea-
lizaram protestos nas duas empresas para cobrar mais segu-
rança para a categoria.

Os acidentes aconteceram 
em outubro de 2021 em So-
rocaba. No primeiro caso, um 
jovem de 26 anos morreu em 
decorrência da explosão de 
um tambor em uma fábrica 
de churrasqueira. O segundo 
acidente tirou a vida de um 
trabalhador de 29 anos, na 
empresa White Martins, após 
ele ser atingido por um tubo 
de grande porte. 

O SMetal acompanhou as si-
tuações e acionou a justiça. 
No caso da White Martins, a 
empresa foi autuada por dei-
xar de cumprir a Norma Regu-
ladora (NR) 11 – de transporte, 
movimentação, armazenagem 
e manuseio de materiais.

Trabalhadores 
perderam 

a vida
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Gasolina cai  
só 10 centavos

Após uma semana da alteração 
do ICMS da gasolina no Estado de SP, 
o preço médio do combustível nos pos-
tos de Sorocaba caiu cerca de R$ 0,10 
– passou de R$ 6,932 para R$ 6,824. 
No preço mínimo, a queda é de R$ 0,48, 
exatamente o valor estimado pelo go-
verno estadual. 

Para Silvio Ferreira, presidente interino 
do SMetal, a redução do ICMS é uma 
medida eleitoreira e ineficaz “É um 
remédio muito caro, pois será respon-
sável pelo corte em serviços essenciais, 
como saúde e educação, com pouquís-
simo impacto para o bolso do trabalha-
dor. Além disso, a qualquer momento, 
o preço da gasolina pode subir nova-
mente, pois está atrelada ao mercado 
internacional”. 

São Bento estreia 
com goleada 

O São Bento goleou o Rio Claro 
na estreia da Copa Paulista por 4 a 1. 
Com a equipe renovada, o time soroca-
bano surpreendeu e garantiu a lideran-
ça da primeira rodada da competição. 
O desafio do Azulão é repetir a boa 
campanha do Paulistão A2, no qual foi 
vice-campeão e garantiu o acesso à 
primeira divisão do campeonato para 
2023. O SMetal é parceiro do Bentão, 
dentro da concepção de “Sindicato Ci-
dadão”, que o credencia a se envolver 
em ações em defesa de direitos sociais, 
como cultura, educação, esporte, entre 
outras. Além disso, a parceria deu ori-
gem a Escolinha Oficial de Futebol e 
Futsal do São Bento, que acontece no 
Clube dos Metalúrgicos. 

Ação do  
Coletivo Racial 

No próximo 30 de julho, o Coletivo 
Racial do SMetal promove um grande 
evento para comemorar o Dia da Mulher 
Negra Latino-Americana e Caribenha. A 
ação vai acontecer na sede do Sindica-
to e vai contar com palestras, formação, 
oficinas e atrações culturais. A entrada 
será gratuita e aberta para toda comu-
nidade. Em breve, será divulgada toda a 
programação do evento. Fique de olho 
no Portal SMetal e nas redes sociais. 

Campanha  
Salarial 2022

Na próxima sexta-feira, 8, o IBGE 
divulga o INPC para o mês de junho, 
que serve como parâmetro para o Sin-
dicato negociar o reajuste salarial dos 
metalúrgicos. Até o momento, conside-
rando noves meses (entre setembro de 
2021 e maio de 2022), a data-base da 
categoria já acumula 9,15% de perdas 
com a inflação.

CIPA é fundamental para  
segurança do trabalhador

A Comissão Interna de Prevenção de Aciden-
tes é umas principais ferramentas para proteger os 
trabalhadores e trabalhadoras dentro das empre-
sas. Cabe à CIPA atuar com objetivo de realizar 
a prevenção de acidentes e doenças relacionados 
ao trabalho. 

“Assim como a CIPA, o sindicato trabalha em 
prol da saúde dos trabalhadores. Para nós, além de 
garantir os direitos básicos, como salário e benefí-
cios, é mais do que necessário assegurar que estes 
funcionários trabalhem em condições organizadas 
e seguras. A força dos sindicalistas e dos cipeiros 
deve estar alinhada nesta causa”, destaca o diretor 
executivo do SMetal, Francisco Saldanha. 

Para entender melhor como funciona e qual a 
importância da CIPA, a Folha Metalúrgica res-
ponde de forma didáticas as principais dúvidas 
sobre esse importante instrumento:

Seu principal papel de atuação é o de fiscalização 
prevencionista e de conscientização para saúde e se-
gurança no ambiente de trabalho. Os cipeiros devem 
evidenciar os riscos existentes no ambiente de traba-
lho e também têm a responsabilidade de propor me-
lhorias.  

Essa comissão obrigatoriamente se reúne mensal-
mente e faz  reuniões extraordinárias se necessário. O 
cipeiro eleito deve levar o olhar de quem vivencia as 
dificuldades e riscos do trabalho, ser o canal de co-
municação com os trabalhadores, sugerir melhorias, 
solicitar e cobrar do seu empregador medidas para 
reduzir e eliminar riscos de acidentes e condições in-
seguras e doenças ocupacionais. 

A CIPA participa também de questões importan-
tes para a saúde e segurança como: mapa de risco, 
investigação de acidentes, avaliação de riscos ocupa-
cionais, cumprimento de normas etc.

A obrigatoriedade de constituir CIPA está prevista 
na Norma Regulamentadora 5 (NR5), de acordo com 
o dimensionamento previsto no Quadro I, mas antes 
deve se observar o grau de risco da empresa.

Este grau é definido na NR4, de acordo com o 
CNAE de cada empresa. Então, primeiro se verifica 
o grau de risco da atividade principal executada, de-

pois verifica o quadro I da NR5. Por fim, conforme 
número de trabalhadores e grau de risco se define a 
composição da CIPA e quantos cipeiros irão partici-
par da mesma.

Quando a empresa não se enquadrar no Quadro I 
da NR5 e não for atendido por SESMT, nos termos 
da Norma Regulamentadora nº 4 (NR-4), a orga-
nização nomeará um representante da organização 
entre seus empregados para auxiliar na execução 
das ações de prevenção em segurança e saúde no 
trabalho.

A CIPA tem um papel de muita importância na 
melhoria das condições de trabalho as quais os tra-
balhadores estão expostos. Uma vez eleito o cipeiro 
tem a obrigação de fazer a defesa do direito básico do 
trabalhador, que é um ambiente saudável em todos os 
sentidos.

O cipeiro é a voz e representação do trabalhador 
para atuar nas questões de segurança e saúde. A res-
ponsabilidade é grande e deve ser lembrada seja por 
aqueles que se colocam enquanto candidatos para a 
CIPA ou por quem deve votar para escolher um bom 
representante.

NOTAS

Como a CIPA atua dentro das empresas?

Onde deve existir a CIPA?

Em lugares que não há 
CIPA qual a alternativa?

Qual a importância dessa  
comissão no local de trabalho?
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