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A união dos metalúrgicos e o trabalho firme da direção do SMetal foram 
fundamentais para garantir avanços em duas fábricas. Na Dana, o 

impasse em relação à segunda parcela do PPR motivou uma paralisação 
de duas horas na semana passada e o protocolo de um aviso de greve. 

A pressão deu resultado e os trabalhadores conquistaram quase 100% do 
Programa. Já na Sidor, uma greve foi deflagrada por conta de atrasos nos 

salários e o Sindicato intermediou um acordo para resolver a situação.
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Manifestações legítimas 
são bem-vindas 

O ano começou com dificuldades em duas empresas da base do 
SMetal. Na Dana, não havia transparência nas metas para o pagamen-
to da segunda parcela do Programa de Participação nos Resultados 
(PPR). Na Sidor, mais uma vez, o problema foi o atraso nos salários. 

Em ambas as fábricas, foi preciso uma ação mais enérgica. Os me-
talúrgicos da Dana fizeram uma paralisação de duas horas em todos os 
turnos. Além disso, um aviso de greve foi protocolado na empresa. Na 
Sidor não teve jeito: os trabalhadores param a produção numa greve 
que durou 15 dias. 

A direção do SMetal esteve ao lado dos trabalhadores o tempo 
todo, garantindo o apoio necessário para que as reivindicações fossem 
atendidas pelas empresas. Nos dois casos, a situação foi resolvida. 

O Sindicato sempre se pauta, primeiramente, pelo diálogo, pela 
negociação amigável. Mas quando todos os recursos se esgotam, é 
preciso agir com firmeza e fazer valer os direitos dos trabalhadores, 
como foram a paralisação e a greve. 

Essas medidas são previstas em lei e devem ser usadas pela classe 
trabalhadora quando seus direitos não são respeitados. Tanto a parali-
sação quanto a greve têm um rito legal a ser cumprido, dando chances 
para que a empresa reveja o que não está correto e atenda a demanda 
da categoria. 

Manifestação que busca por direitos, que reivindicam medidas 
justas, é parte do processo democrático, da luta da sociedade e da 
classe trabalhadora desde sempre. Aliás, em mais de 20 anos de Dita-
dura Militar, esse tipo de ação não era permitida e quem se atrevia à 
desafiar o poder estabelecido era severamente punido. 

Por isso, é fundamental diferenciar as ações legítimas em prol dos 
direitos do que ocorreu no Brasil desde a vitória do presidente Lula até 
o vergonhoso dia 8 de janeiro. O que se viu está longe de ser o povo 
lutando por direitos. 

Ali estavam milhares de terroristas, golpistas que não aceitam a 
eleição democrática de Lula. Manipulados pelo ex-presidente Bolso-
naro e sua corja, que inclui políticos e empresários, ofereceram um 
verdadeiro show de horrores, destruindo o patrimônio do povo e cla-
mam por uma nefasta intervenção militar. 

Esse tipo de comportamento não pode ser tolerado de modo al-
gum. Tanto quem o pratica quanto quem financia tem que ser punido 
com rigor. Não podemos ficar à mercê de poucos lunáticos e outros 
tantos mal intencionados que não querem o progresso do Brasil. Essa 
gente não tem compromisso com a democracia, não quer os direitos 
respeitados. 

O SMetal, como sempre, repudia qualquer ação desse tipo. A di-
reção do Sindicato é, sim, favorável a manifestações legítimas, que 
buscam de fato o direito dos trabalhadores, os direitos da sociedade 
como um todo. O compromisso da entidade sempre será com a verda-
de e com a luta dos metalúrgicos, que também é a luta de todo o nosso 
povo brasileiro.

Manifestação que busca por direitos, 
que reivindicam medidas justas, é 

parte do processo democrático, da luta 
da sociedade e da classe trabalhadora 

desde sempre.

Escolinha do São Bento 
abre pré-matrícula para 
turmas de quarta e sábado

A  Escolinha de Futebol Oficial do São Bento, rea-
lizada pelo SMetal, está com pré-matrícula para novas 
turmas com treinamento nas quartas-feiras e sábados. 
As aulas terão início em 1º de março se houver número 
de alunos suficiente matriculados. Os interessados de-
vem fazer a pré-matrícula até o dia 17 de fevereiro. As 
turmas aceitam crianças e adolescentes nascidos entre 
os anos de 2016 e 2008 – tanto masculino quanto femi-
nino – e serão divididas da seguinte maneira:

As aulas, que acontecem no Clube dos Metalúrgicos, no Éden, são minis-
tradas pelo ex-jogador do São Bento, Tiago Tremonti. Ele é considerado o 
“Rei do Acesso”, garantindo o acesso do time sorocabano nos campeonatos 
Paulista A3 (2013), Paulista A2 (2014) e Brasileiro Série D (2016).
 
Aula experimental 

Crianças e adolescentes entre 7 e 15 anos podem fazer uma aula experi-
mental na Escolinha de São Bento/SMetal. Para participar é preciso realizar 
o agendamento pelos telefones (15) 3225-3377 ou (15) 99742-2653. As aulas 
experimentais são realizadas às terças e quintas-feiras, das 9h às 21h, de acor-
do com a faixa etária, por isso, é importante entrar em contato para saber qual 
o horário que atenderá seu interesse.
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Paralisação de duas horas 
foi realizada em todos os 
turnos na semana passada 
e um aviso de greve foi 
protocolado na empresa; 
mobilização garantiu a 
retomada das negociações 
e vitória dos metalúrgicos

União dos trabalhadores e 
atuação do SMetal garantem 
revisão do PPR na Dana 

Atraso de salários: acordo entre 
metalúrgicos e a Sidor põe fim à greve

A luta dos trabalhadores da Dana e o trabalho 
firme da direção do SMetal garantiram a revisão 
da segunda parcela do Programa de Participação 
nos Resultados (PPR) de 2022. Com isso, os me-
talúrgicos deixaram de ter uma perda considerável 
e conquistaram quase 100% do valor total do Pro-
grama, que será pago ainda em fevereiro.  

A vitória dos trabalhadores, no entanto, não 
veio fácil. Foi preciso uma paralisação de duas ho-
ras em todos os turnos e o envio de um aviso de 
greve para que a empresa voltasse a negociar com 
o Sindicato.  

O diretor executivo do SMetal, Antônio Welber 

Filho (Bizu), responsável pela negociação, explica 
que a entidade sempre tentou o diálogo. “Não tí-
nhamos transparência na divulgação das metas da 
segunda parcela do PPR e isso gerou divergência 
quanto aos valores. Tentamos conversar com a di-
reção da empresa, mas diante das negativas, tive-
mos o apoio dos trabalhadores na paralisação e na 
aprovação do comunicado de greve”.  

Bizu completa que, após a mobilização dos me-
talúrgicos, novas reuniões aconteceram e garanti-
ram o pagamento do PPR. “Essa união foi funda-
mental para que a direção da Dana visse que não 
iríamos desistir de lutar pelos trabalhadores e fazer 

valer o acordo. Essa vitória é de todos nós”.   
Ainda segundo ele, outras pautas importantes 

estão sendo discutidas com a Dana, como melhor 
condição no ambiente de trabalho; calendário de 
compensação de dias pontes com base nos crité-
rios do SMetal; melhorias no refeitório e no con-
vênio médico.

 Leandro Soares, presidente do SMetal, destaca 
a atuação da entidade. “Nossa direção está sempre 
preparada para defender os direitos da categoria 
e não mediremos esforços sempre que a situação 
exigir. Parabenizo os trabalhadores da Dana e o 
Sindicato por lutar e chegar a uma conquista”.

Depois de 15 dias em greve e in-
tensa negociação entre SMetal e re-
presentantes da Sidor, os trabalhadores 
resolveram dar um voto de confiança 
à empresa e retornaram às atividades 
nesta terça-feira, dia 7. O fim da parali-
sação foi definido em plenária realizada 
na última sexta, 3, na sede do Sindicato, 
que aprovou a proposta de parcelamen-
to dos salários e benefícios atrasados.

De acordo com o secretário-geral 
da entidade, Silvio Ferreira, além de 
definir as datas dos depósitos dos ven-
cimentos atrasados (salário, vale-trans-
porte e vale alimentação), que será 
parcelado em duas vezes, o Sindicato 
inseriu no acordo uma multa em casos 
de novos atrasos. 

“Infelizmente, essa situação vem se 
arrastando há anos, já virou cômodo 
para a empresa e uma verdadeira tortura 
para os funcionários. Por isso, tentamos 
construir uma trava para evitar novos 
atrasos e, se não honrarem o acordado, 
teremos a garantia de que paguem uma 

multa para cada trabalhador”, explica.
O dirigente do SMetal, Alessandro 

Marcelo Nunes, responsável pelas ne-
gociações com a Sidor, conta que, além 
da multa, os trabalhadores decidiram 
que, caso a empresa descumpra o acor-
do e atrase novamente o pagamento do 
vale ou do salário, a produção será pa-
ralisada imediatamente.

Na negociação, o SMetal garantiu 
que a empresa assumisse 100% dos 
dias parados, ou seja, as horas não tra-
balhadas não serão descontadas nos sa-
lários.

Desligamento voluntário

Marcelo explica ainda que, cansa-
dos da situação, alguns funcionários 
têm demonstrado vontade de encerrar 
o contrato de trabalho com a empresa. 
Por isso, o Sindicato negociou também 
uma proposta de desligamento com 
parcelamento das verbas rescisórias, 
que teve adesão de sete trabalhadores.

“A empresa alega a falta de fluxo de caixa para 
pagar tudo de uma vez e, por isso, a necessidade 
de parcelar os vencimentos atrasados. Ao 
aceitar essa proposta, os trabalhadores estão 
dando mais um voto de confiança à fábrica e 
esperamos que eles cumpram o combinado e 
resolvam essa situação de uma vez por todas”, 
destaca o dirigente Alessandro Marcelo.
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Assembleia para definir 
critérios de PPR 2023 
começa na segunda

curtas

Aumento no vale-alimentação

SMetal em Brasília 

Por unanimidade, os trabalhadores da autope-
ça Robert Bosch, em Sorocaba, aprovaram a pro-
posta de reajuste de 11,12% no vale alimentação, 
retroativo a setembro de 2022, e também do ca-
lendário de dias pontes para 2023. O aumento no 
benefício e a diferença referente aos meses ante-
riores serão depositados na recarga de fevereiro. 
As propostas foram negociadas pelos membros 
do Comitê Sindical da Bosch, composto pelos di-
rigentes Wagner Aparecido Bueno, Alex Tadeu An-
tunes (Tatu), André Luiz Zalla e Simão Ramos de 
Almeida.

O presidente do SMetal, Leandro Soares, e o 
secretário de administração e finanças da entida-
de, Tiago Almeida do Nascimento, estiveram em 
Brasília para importantes reuniões com o presi-
dente Lula, ministros e outras autoridades, como o 
ministro-chefe da Secretaria de Relações Institu-
cionais, Alexandre Padilha (foto). Na ocasião, eles 
reforçaram os pedidos para o fortalecimento da 
indústria, geração de empregos, manutenção dos 
direitos e investimentos na região de Sorocaba. 
“Confiamos que esse governo vai trabalhar para 
arrumar o Brasil e, consequentemente, a vida das 
pessoas. Nosso compromisso é cobrar e contri-
buir para que isso aconteça”, diz Leandro.

Calendário de dias pontes 

Com muitos feriados com possibilidade de 
emenda em 2023, a direção do SMetal tem intensi-
ficado as negociações de calendário de dias pon-
tes. Os acordos permitem que os trabalhadores 
possam organizar com antecedência os momen-
tos de lazer e descanso com os amigos e familia-
res. Para aprovar as propostas foram realizadas 
inúmeras assembleias – eletrônicas e presenciais 
- desde o início de janeiro, beneficiando metalúrgi-
cos da Sanoh do Brasil, Kanjiko, ZF, Apex, Heller, 
Nal do Brasil, Wika, Evamo e Bosch.

BOSCH

KANJIKO

 Na próxima semana, os metalúrgicos de Sorocaba e região votam na assembleia 
que define os critérios para as negociações do Programa de Participação nos Resultados 
(PPR) de 2023. A votação eletrônica no Portal SMetal acontece das 8h da segunda- 
feira, 13, até às 17h da quarta-feira, 15. 

Já a votação presencial será na quarta-feira, dia 15, às 18h, na sede do SMetal, 
localizada na rua Júlio Hanser, 140, Lageado, próximo à rodoviária e ao terminal São 
Paulo.

O presidente do Sindicato, Leandro Soares, destaca a importância da participação 
na assembleia. “Sempre alertamos aos metalúrgicos que não há lei que obrigue as 
empresas a pagarem o PPR. É preciso muita negociação, luta e união da categoria 
para garantir o reconhecimento do trabalho árduo de cada, que faz a produção girar e, 
consequentemente, traz bons resultados para as fábricas. Por isso, votar nos critérios 
de PPR é fundamental para dar força nas negociações”.

Em 2022, a diretoria do SMetal negociou mais de R$ 210 milhões em PPR, bene-
ficiando cerca de 21 mil metalúrgicos em Sorocaba e região.

Votação online, no Portal SMetal, será das 8h da segunda-
feira, 13, até às 17h de quarta-feira, 15; assembleia presencial 
acontece na quarta-feira, 15, às 18h, na sede do Sindicato


