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A direção do SMetal 
trabalha diariamente pela 
categoria. A luta sindical 
garante importantes direitos, 
benefícios e valorização 
salarial. 

É com esse compromisso 
que as negociações sindicais 
da Campanha Salarial têm 
o potencial de injetar cerca 
de R$ 15 milhões mensais 
na economia regional, assim 
como os acordos de PPR 
2022, que somam mais 
de R$ 227 milhões.

Conte sempre 
com seu Sindicato 
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editorial seu bolso

SMetal no 
combate à fome

Desde a vitória legítima de Lula, que garantiu mais votos nas ur-
nas do que Bolsonaro, temos assistidos cenas vergonhosas por todo 
Brasil. Meia dúzia de golpistas espalhados por aí clamam pelo fim da 
democracia na maior cara de pau. 

Tentam, a todo custo, dar um ar de legitimidade ao movimento 
antidemocrático dizendo que tais ações são pacíficas e que buscam 
o bem do país. A verdade é que, em muitos momentos, os golpistas 
escalaram para violência e prejudicaram toda a nação. 

Nos seus acampamentos irregulares, desafiam as leis estabeleci-
das, como acontece em Sorocaba, no bairro Santa Rosália. O prefeito 
da cidade, Rodrigo Manga, faz vista grossa para os carros em cima 
dos canteiros, para as barracas montadas nas calçadas e para as ruas 
fechadas a torto e a direito. 

Nem de longe Manga mostra o mesmo rigor que costuma alar-
dear as ações da Guarda Municipal contra as festas que ele chama de 
“pancadões”. Aliás, ele esteve no ato criminoso que fechou a rodovia 
Raposo Tavares e chegou a usar o nome de Deus em vão, como é do 
seu feitio. 

Nesses atos que atentam contra a democracia, outro ponto chama a 
atenção. Os golpistas ostentam muita comida. São quilos e mais qui-
los de carne que chegam de origem desconhecida para alimentar as 
mentiras e os pedidos pelo fim da democracia. Já se sabe, por exem-
plo, que esses atos criminosos são sustentados por ricos empresários 
que não querem o bem do país. 

Do outro lado dessa história, mais de 33 milhões de pessoas não 
têm o que comer. Somente em Sorocaba, mais de 32 mil famílias vi-
vem na pobreza ou na extrema pobreza. São homens e mulheres que 
não conseguem colocar um prato de comida na mesa dos filhos, que 
não sabem de onde virá o alimento quando amanhece. São seres hu-
manos que, num ato de desespero, disputam osso e pele de frango ou 
reviram caçambas de lixo em busca de algo para amenizar a fome. 

Na luta diária de Sindicato Cidadão, o SMetal mais uma vez inicia a 
Campanha Natal sem Fome, que leva um pouco de alívio para mesa de 
milhares de pessoas. No ano passado, mais de 40 toneladas de alimen-
tos foram arrecadadas e 2 mil cestas doadas. Através do Banco de Ali-
mentos, o Sindicato mantém o constante trabalho de combater a fome. 

Diferente dos golpistas, o SMetal busca atuar em prol de uma so-
ciedade melhor e mais justa, onde as pessoas tenham pelo menos três 
refeições diárias. Por isso, a Campanha Natal sem Fome deste ano tem 
como tema “Alimentando a Esperança”, que é o desejo de todos nós 
para o futuro próximo. Esse futuro já começou no dia 30 de outubro, 
querendo ou não os grupos antidemocráticos. 

Enquanto esse futuro começa, o SMetal convida você a abraçar a 
solidariedade. Com um quilo de alimento ou uma pequena doação em 
dinheiro, você pode levar a esperança para a mesa de milhares de pes-
soas e, com toda certeza, isso fará a diferença na vida de muita gente. 
Veja nesta edição como doar e venha com a gente ajudar quem mais 
precisa.

Diferente dos golpistas, o SMetal busca 
atuar em prol de uma sociedade melhor e 
mais justa, onde as pessoas tenham pelo 

menos três refeições diárias

Com a chegada do final do ano, surgem as 
dúvidas sobre o décimo terceiro salário. Para 
entender um pouco melhor o que é e como 
funciona o pagamento dessa gratificação, 
respondemos às principais dúvidas, confira: 

13º salário: o que 
você precisa saber!

O que é e como é calculado?
É uma gratificação natalina concedida anualmente aos trabalhadores 

(urbanos, rurais, domésticos, outros). O cálculo é feito com base nos meses 
trabalhados. Se trabalhou 12 meses, o empregado recebe o salário comple-
to. Quem não trabalhou o ano inteiro recebe o 13º salário proporcional aos 
meses trabalhados - se trabalhou apenas um mês recebe 1/12 avos, ou seja, 
o salário dividido por 12. Se foi contratado no meio do ano, recebe seis 
meses. Quem trabalhou menos de 15 dias no ano, não tem direito.

Quando e como é feito o pagamento?
De fevereiro até 30 de novembro, o empregador pagará metade (50%) 

do salário recebido pelo empregado no mês anterior, como adiantamento 
de gratificação. Este adiantamento não pode ser parcelado. Tem que ser 
pago de uma só vez quando o empregado entra de férias, se ele o solicitar 
no mês de janeiro do ano correspondente.

E até o dia 20 de dezembro o empregador pagará a outra metade (50%), 
com base na remuneração do mês (dezembro) e descontados os impostos, 
pois trata-se verba salarial e como tal incide encargos, como INSS.

No caso de demissão, o 13º é pago ao empregado mesmo se o traba-
lhador pedir para ser mandado embora (Súmula nº 157 do TST). E o aviso 
prévio é computado para efeito de pagamento do 13º salário na rescisão.

E se o patrão não pagar?
Em caso do não recebimento do 13º nas datas previstas, os trabalhadores 

devem denunciar ao Sindicato. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 
(15) 3334.5400, pelo whatsapp (15) 99714.9534. Também é possível utili-
zar o canal “Denuncie”, no Portal SMetal, onde não é preciso se identificar. 

Mais sobre o 13º salário, acesse o Portal SMetal www.smetal.org.br
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SMetal fechou mais de 
R$ 200 mi de PPR 2022

Mais de R$ 15 milhões devem ser 
injetados mensalmente na economia 
de Sorocaba e região com as negocia-
ções da Campanha Salarial de 2022.  

Ao todo, 95% da categoria foi be-
neficiada pelos acordos fechados pela 
Federação Estadual dos Metalúrgicos 
e pelo SMetal. Isso significa que mais 
de 42 mil metalúrgicos garantiram rea-
juste salarial de pelo menos 9% e tam-
bém têm os direitos protegidos pelas 
Convenções Coletivas de Trabalho.

 “As negociações com as bancadas 
patronais são sempre muito difíceis. 
Em 2022, novamente, os patrões ten-
taram pagar reajuste abaixo da infla-
ção e até mesmo parcelar esse valor. 
Nossa luta constante e firme ao lado da 
FEM, junto da mobilização nas portas 
de fábrica, foi o que garantiu aumento 
acima do INPC do período e os direi-
tos. É esse o compromisso do SMetal: 
trabalhar sempre pelo melhor para ca-
tegoria”, enfatiza Leandro Soares.

O trabalho da direção do SMe-
tal garantiu mais de 100 acordos 
do Programa de Participação nos 
Resultados (PPR) em 2022. Ao 
todo, as negociações sindicais 
têm o potencial de injetar mais 
de R$ 227 milhões na economia 
regional. 

Com crescimento médio de 
13,7% nos valores em relação ao 
ano passado, cerca de 25 mil me-
talúrgicos garantiram o benefício 
em 2022. Desde 2017, cerca de 
R$ 1 bilhão em PPR foi negocia-

do pelos dirigentes do SMetal. 
“Com esse trabalho, garanti-

mos a valorização da categoria e 
colocamos dinheiro no bolso dos 
trabalhadores São valores signifi-
cativos que têm grande potencial 
de movimentar a economia, ge-
rando emprego e renda em outros 
setores. É assim que o SMetal faz 
parte da vida dos metalúrgicos e 
também contribui com a socie-
dade como um todo”, diz Silvio 
Ferreira, secretário-geral do Sin-
dicato.

Todas as Convenções Coletivas de Trabalho 
(CCTs) já foram assinadas pela FEM-CUT/
SP e pelos 13 sindicatos filiados, com re-
novação. Com as CCTs, a categoria garante 
importantes direitos, como a licença ma-
ternidade de 180 dias, adicional noturno 
maior do que previsto por lei, estabilidade 
do emprego na pré-aposentadoria, garan-
tias inerentes aos jovens e as mulheres, 
seguro de vida, auxílio funeral, ausências justificadas, entre outros.

A direção do SMetal destaca que é importante os trabalhadores conhece-
rem os direitos estabelecidos nas CCTs e, no caso de descumprimento por 
parte das empresas, devem denunciar imediatamente. 

“Todas as CCTs ficam no nosso site, com fácil acesso para a categoria ver 
quais foram os direitos negociados e garantidos. Os dirigentes do SMetal es-
tão sempre prontos para agir quando alguma empresa vai contrária ao que 
foi negociado, é nosso papel proteger os metalúrgicos e estamos sempre à 
disposição para isso. Contem sempre com seu Sindicato”.

Negociações do 
SMetal devem injetar 
R$ 15 mi por mês na 
economia regional 

Campanha Salarial

CCTs estão disponíveis
no Portal SMetal

“São milhões de reais negociados pela diretoria do Sindicato que 
podem ser gastos no mercado do bairro, na casa de material de 

construção ou no pagamento de uma dívida. Quando a categoria 
é valorizada, todo mundo ganha. A empresa tem trabalhadores 

motivados, os metalúrgicos ampliam o poder de compra e, dessa 
maneira, a economia local e regional também é beneficiada. 
Esse é compromisso do SMetal com a base e também com 

desenvolvimento econômico de Sorocaba e região”.

Leandro Soares
Presidente do SMetal
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