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Diante da crise, resistência e
 mobilização defenderam direitos

Junto com os trabalhadores, Sindicato organizou 
mobilizações que garantiram a defesa dos direitos
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Em meio a uma das maiores crises capi-
talistas, nos últimos três anos, o Sindi-

cato esteve à frente da resistência da cate-
goria aos ataques dos patrões.

A entidade manteve-se à frente de im-
portantes lutas, sem ceder às propostas do 
empresariado, que insistiam em empurrar a 
conta da crise para a classe trabalhadora.

Junto com os trabalhadores, organi-
zamos mobilizações e impedimos que as 
empresas apertassem ainda mais o cerco 
contra a categoria.

A resistência dos metalúrgicos levou à 
vitória em casos como da Schrader, que, 
em nome da crise, tentou reduzir salários 
e direitos de seus funcionários. Mas os 
trabalhadores lutaram, disseram ‘não’ e 
conseguiram preservar seus empregos e 
direitos.

Campanha nacional - Ao longo do ano de 
2009, o Sindicato realizou a campanha na-
cional “A Embraer é Nossa”, pela restatiza-

ção da empresa. 
Com atos públicos, manifestações, car-

tazes, jornais e vídeos, o Sindicato defen-
deu que a Embraer precisa voltar a ser um 
patrimônio brasileiro, em defesa dos em-
pregos e da soberania de nosso país.

Também intensificamos nossa luta pela 
redução da jornada de trabalho, sem redu-
ção de salário, e estabilidade no emprego 
para todos os trabalhadores.

Crise continua - A crise econômica se 
aprofundou em 2011, principalmente na Eu-
ropa, onde o problema persiste e ameaça 
se alastrar pelo mundo. 

Patrões e governos continuam jogando 
os custos da crise sobre a classe trabalha-
dora e a população.

Os ataques são brutais: redução sala-
rial, redução de aposentadorias, aumento 
da idade para se aposentar, aumento de 
impostos, entre outras medidas.

Mas a resistência também tem sido in-

tensa. Os trabalhadores e a população em 
geral tem ocupado as ruas para protestar e 
lutar contra os ataques. Na Grécia, greves 
gerais se sucedem no país.

Os governos já demonstraram que, 
quando há crise, os patrões e banqueiros 
são os “protegidos”. 

No Brasil não é diferente. Os números 
comprovam. 

Enquanto banqueiros e empresários re-
ceberam R$ 300 bilhões do governo federal 
em isenção de impostos, os trabalhadores 
continuaram sendo demitidos e explorados 
nas linhas de produção.

“Para combater a crise, é preciso luta 
e unidade. Não podemos agir como alguns 
sindicatos e centrais que adotaram a linha 
da parceria com os empresários. Com esse 
tipo de acordo, quem sai perdendo são 
sempre os trabalhadores, com redução de 
direitos. Um Sindicato de verdade não ven-
de direitos da categoria”, afirma o presiden-
te do Sindicato, Vivaldo Moreira Araújo.

Sindicato se mantém no caminho da luta
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Com resistência e 
mobilização, garantimos 
a defesa dos direitos e 
ampliação de conquistas

Vivaldo Moreira 
Araújo, presidente 
do Sindicato

PrestAçãO de CONtAs
NOvembrO/2011

dezembrO/2011

receitas (mensalidade, colônia, jurídico, etc)
despesas
Pessoal (salários, encargos sociais, 
vale-transporte, alimentação, etc)

Geral  (Combustível, luz, lutas, manutenção de 
veículos e equipamentos, CSP Conlutas, etc)

total de despesas

superávit

receitas(mensalidade, colônia, jurídico, etc)
despesas
Pessoal (salários, encargos sociais, 
vale-transporte, alimentação, etc)

Geral  (Combustível, luz, lutas, manutenção de 
veículos e equipamentos, CSP Conlutas, etc)

total de despesas

superávit

r$ 1.104.719,27

r$ 471.925,63

r$ 355.638,99

r$ 827.564,62

r$ 277.154,65

r$ 1.805.170,23

r$ 843.817,88

r$ 572.337,22

r$ 1.416.155,10

  r$ 389.015,13

O balanço financeiro do Sindicato é publicado no jornal O Metalúrgico em Família. 
A diretoria se coloca à disposição para esclarecer qualquer dúvida dos associados.

Nesta edição, o jornal O 
Metalúrgico em Família 

traz uma retrospectiva das lutas 
e atividades que marcaram os 
últimos três anos.

Com essa retrospectiva, 
queremos prestar contas à ca-
tegoria e apresentar um balan-
ço da atual gestão da diretoria, 
que termina seu mandato no 
próximo mês de maio.

Assumimos com o compro-
misso de manter a tradição de 
luta da categoria metalúrgica; 
manter o Sindicato combativo 
e atuante; e ampliar e defender 
direitos.

Num período marcado por 
uma das maiores crises na 
economia mundial, que estou-
rou em 2009 e traz reflexos 

até hoje, estivemos firmes na 
tarefa de lutar e defender os 
empregos, salários e direitos 
dos metalúrgicos. 

Junto com os trabalhadores, 
que resistiram e se mobiliza-
ram, enfrentamos grandes 
lutas.

Outro desafio que nos co-
locamos foi o de aumentar 
a organização de base da 
categoria, ou seja, fortalecer o 
time de trabalhadores para lu-
tar por nossas reivindicações. 
Hoje, temos um resultado 
vitorioso. 

Aumentamos nosso time de 
cipeiros e ativistas nas fábri-
cas e temos um Conselho de 
Representantes, no qual os 
próprios metalúrgicos discutem 

e decidem os rumos do Sindica-
to, garantindo uma verdadeira 
democracia operária.

Ainda há muito o que fazer. 
Não queremos apenas recor-
dar nossas lutas e conquistas. 
Temos muitos desafios pela 
frente.

O Sindicato deve continuar 
no caminho das lutas a serviço 
dos trabalhadores. Uma en-
tidade forte, capaz de resistir 
aos ataques dos patrões e 
dos governos e mobilizar pela 
ampliação dos direitos.

Isso é possível com a catego-
ria unida e organizada, sempre 
apostando na mobilização e na 
capacidade da classe trabalha-
dora para garantir a conquista 
das reivindicações.
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Sindicato realiza eleições dias 
29 de fevereiro e 1º de março
Nos dias 29 de fevereiro e 1º de março, o Sindicato 

realizará as eleições para definir a próxima diretoria que 
ficará à frente da entidade na gestão 2012-2015.

Haverá urnas fixas nas principais fábricas da categoria 
e urnas itinerantes nas menores.

Em razão do número de metalúrgicos em férias cole-
tivas, também haverá um forte esquema para garantir 
que esses trabalhadores possam votar na Sede do 
Sindicato.

A Comissão Eleitoral, eleita pelos metalúrgicos em 
uma grande assembleia, trabalha para garantir um pleito 
democrático, com lisura e transparência. Todo o proces-
so tem sido discutido com a participação das chapas 
concorrentes.

Duas chapas concorrem à direção da entidade. A Chapa 1 
é a chapa do Sindicato/CSP-Conlutas. A Chapa 2 é a 
chapa da CTB.

São projetos distintos, que apontam rumos diferentes 
na condução da entidade. Cabe aos metalúrgicos fazerem 
a melhor escolha.

Queremos a máxima participação da categoria. Chama-
mos todos a participar da votação e garantir uma eleição 
democrática.

Balanço da gestão economia mundial
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Siga o Sindicato 
nas redes sociais: 

www.facebook.com/sindmetalsjc 
www.twitter.com/sindmetalsjc



As lutas dos metalúrgicos garantiram importantes vitórias. As Campanhas Salariais garantiram aumento acima da inflação. 
Mas ainda há lutas em andamento, como a que exige a redução da jornada de trabalho sem redução de salários  

Com luta, metalúrgicos conquistam maiores salários e direitos

Os metalúrgicos de nossa região foram exem-
plo de luta em todas as campanhas salariais 

nestes três últimos anos. 
Com grande demonstração de força, os tra-

balhadores pararam as fábricas sempre que os 
patrões apresentavam propostas rebaixadas de 
aumento nos salários.

Na gigante General Motors ou em pequenas 
fábricas da zona sul, os metalúrgicos souberam 
defender suas reivindicações. 

Para se ter uma ideia, em três anos a cate-
goria teve um aumento real de 12%. Ou seja, 
conseguimos recuperar o que a inflação corroeu 
e ainda garantir salários superiores. 

É preciso lembrar que esse índice não foi fruto 
da “boa vontade” dos patrões. Para arrancar o 
aumento, os trabalhadores tiveram de ir pra cima, 
com greves, paralisações e mobilizações. 
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Trabalhadores que desempenham a mesma 
função merecem receber o mesmo salário? 

Com certeza, você responderá. Mas nem todas as 
empresas obedecem a essa lógica. 

Para combater  distorções salariais, o Sindicato 
organizou campanhas em diversas fábricas e conse-
guiu importantes vitórias, como na GM e TI/Bundy.

Nos dois casos, as empresas só atenderam às 
reivindicações dos metalúrgicos depois de muita 
mobilização.

Na GM, o Plano de Equiparação Salarial resultou 
na efetivação de 800 trabalhadores temporários, 
além de corrigir as distorções nos salários. 

Na TI, os metalúrgicos chegaram a entrar em 
greve para pressionar a empresa a adotar um plano 
que garantisse salário igual para trabalho igual. A pa-
ralisação levou à vitória dos metalúrgicos e também 
serviu como exemplo para toda a categoria.

Aluta do Sindicato e de toda a 
categoria garantiu PLR (Participa-

ção dos Lucros e Resultados) maior 
nas empresas da região. Em todas as 
campanhas realizadas nesta gestão, o 
valor da PLR, ano a ano, foi crescendo. 
Na última mobilização por PLR, por 
exemplo, os valores foram, em média, 
65% maiores do que os de 2010. 

Fora as conquistas econômicas, 
continuamos combatendo as metas 
impostas pelos patrões. O Sindicato 
defende o fim das metas como instru-
mento de exploração e isso foi prio-
ridade nas negociações conduzidas 
pela diretoria do Sindicato. O caminho 
é esse: unidade e mobilização contra a 
exploração dos patrões.

Enquanto a maioria das indústrias da região já cumpre jornada de 
40 horas semanais, a Embraer continua exigindo 43 horas de seus 

funcionários. O Sindicato manteve a campanha para a redução da jor-
nada na Embraer e já levou o assunto, inclusive, para reuniões no 
Ministério do Trabalho e no BNDES - principal financiador das vendas 
da Embraer. 

Estamos pressionando a empresa e o governo federal para que a 
jornada seja reduzida, como forma de aumentar os postos de trabalho 
e reduzir a incidência de doenças ocupacionais.

Nossa luta é pela redução da jornada de trabalho, sem diminuição 
dos salários e sem banco de horas.

A  pressão dos trabalhadores, junto com a atuação do 
Sindicato, possibilitou uma vitória na Avibras. Por meio 

de um contrato com o governo federal, a empresa receberá 
investimento de R$ 1,2 bilhão, para produzir um conjunto 
lançador de foguetes.

A iniciativa, defendida pela direção do Sindicato, vai ga-
rantir produção e criação de empregos na região. Inclusive, 
os trabalhadores que foram demitidos, no ano passado, 
serão recontratados.

O Sindicato defende a estatização da Avibras como 
uma solução definitiva para a empresa.

Na Avibras, luta 
garante recontratações

mobilizações mobilizações

PLr maior 
e sem metas

Pela redução da jornada 

Campanhas salariais
garantem aumento real

defendemos salário igual 
para trabalho igual

Os fatos desmentem aqueles que dizem que a atuação 
firme do Sindicato, em defesa dos trabalhadores, 

afasta as empresas. Pesquisa da Fundação Seade aponta 
que, em termos de investimento, a região de São José dos 
Campos só fica atrás da capital e de Campinas.

Além disso, novas empresas têm se instalado na cidade, 
como é o caso da Haldex e Eltek Valere, ambas na região 
Sul. A montadora chinesa Chery, por sua vez, está construin-
do sua fábrica em Jacareí, mesma cidade onde a Sany Bra-
sil também deve inaugurar mais uma planta.

investimentos na região

Tanda Melo
Wendell Marques

Wendell Marques



Trabalhadores conseguem mais poder para lutar por seus direitos quando há 
organização no local de trabalho e um Sindicato combativo. Essa organização 

se faz com cipeiros de luta, delegados sindicais, ativistas e também trabalhadores 
sindicalizados. Todos voltados para a defesa dos direitos da categoria.  

 Partindo deste princípio, nosso Sindicato apostou na Organização de Base 
como forma de fortalecer as lutas, garantir a democracia operária e ampliar a voz 
dos trabalhadores. Nos últimos três anos, foram tomadas importantes iniciativas que 
levaram a grandes vitórias dos metalúrgicos.

Fortalecemos ainda mais o Conselho de representantes, uma das principais ins-
tâncias de decisão da categoria. São cipeiros, delegados e dirigentes sindicais, ativistas 
e integrantes de comissões de fábrica e de PLR, que  trazem para o Sindicato informa-
ções sobre o que está acontecendo nas fábricas e ajudam a organizar nossas lutas. É 
o trabalhador decidindo os rumos do seu Sindicato.

Formamos também o Conselho Editorial, que sugere melhorias nos canais de 
comunicação do Sindicato, como o Jornal do Metalúrgico, site, boletins específicos 
e o Jornal da Família. 

Ampliamos o apoio às CIPAS de luta e conseguimos eleger delegados sindicais 
em várias empresas, para combater os ataques sofridos pelos trabalhadores no 
chão de fábrica.

A voz dos conselheiros
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Sindicato aposta na organização de base pra fortalecer categoria

“O Conselho de Representantes foi deci-
sivo para a formação de uma comissão 
de negociações na Campanha Salarial 
2011, na Wirex Cable. Com a comis-
são, pudemos inclusive participar das 
reuniões com a Fiesp. Os trabalhadores 
se mobilizaram e conseguiram arrancar 
reajustes superiores”  
Alexandre de Oliveira - Wirex Cable

“Para as fábricas menores, ter alguém no 
Conselho de Representantes significa muito. 
É uma oportunidade de buscar experiências 
com companheiros de fábricas maiores e 
receber orientações para organização das 
lutas. Quando temos esta unidade, temos 
mais condições de ir pra mesa de negocia-
ção enfrentar os patrões”.
vandírio Alves de Oliveira - rfCom

“Um dos grandes benefícios do Conselho 
de Representantes é atuar como elo entre 
o Sindicato e os trabalhadores. Os compa-
nheiros da fábrica nos procuram sempre 
que querem informações sobre o que está 
acontecendo, principalmente quando está 
se aproximando a Campanha Salarial e o 
pagamento da PLR.”
Carlos Roberto Silva, Carlão - Embraer

Para organizar as lutas diárias de 40 mil metalúrgicos, o Sindi-
cato mantém uma ampla estrutura a serviço dos trabalhadores. 

Atualmente, a diretoria está realizando um projeto de reestru-
turação para melhorar ainda mais os serviços e atendimentos à 
categoria. 

Toda a estrutura sindical é usada para garantir suporte às 
lutas e dar condições para que os trabalhadores garantam seus 
direitos. 

Afinal, o Sindicato é mantido pelos próprios trabalhadores 
sindicalizados. Aqui, não tem Imposto Sindical - isso desde 1999. 

Ao contrário dos sindicatos filiados à CTB, CUT, Força Sin-
dical e outras centrais atreladas ao governo e aos patrões, as 
contribuições ao nosso Sindicato são voluntárias, ou seja, apenas 
os sócios pagam mensalidades. Isso nos garante independência 
política e financeira de patrões e governo. Aqui no Sindicato, 
quem manda é o trabalhador.

Em respeito ao dinheiro da categoria, o Sindicato adota uma 
política de transparência e democracia: o balanço financeiro da 
entidade é publicado em toda edição do Jornal da Família (página 
2). Além disso, a prestação de contas e a previsão orçamentária 
anual são submetidas aos associados em Assembleia Geral.

estrutura sindical a 
serviço do trabalhador

unidos e organizados unidos e organizados

Organização ampliou caráter democrático 
na tomada de decisões relativas às lutas 
da categoria metalúrgica. O Conselho de 
Representantes foi a voz da categoria

Lazer, cultura e esporte 
aproximam metalúrgico e família

Garantir opções de lazer, cultura e esporte aos me-
talúrgicos e seus familiares também foram tarefas que a   
atual diretoria buscou garantir nos últimos anos.

O Festival dos Metalúrgicos se consolidou como a fes-
ta da categoria, reunindo milhares de metalúrgicos e suas 
famílias, numa grande confraternização.

Já a Secretaria de Esportes promoveu eventos como o 
Campeonato de Futebol Society, realizado em 2011, fazen-
do a integração de trabalhadores de várias empresas.

Palestras sobre temas variados foram realizadas no 
Sindicato. Destaque para o lançamento, no ano passado, 
do novo site do Sindicato, totalmente reformulado para ga-
rantir informação aos metalúrgicos.



Na Jornada Nacional de Lutas de 2011, milhares de manifestantes foram a 
Brasília, com bandeiras unificadas de luta. Protestamos contra a política 
econômica do governo e por direitos da classe trabalhadora. também 
demos início à Campanha salarial. 

Em 2010, a Conlutas unifica-se a 
outras entidades, como o mtst 
e o mtL, e passa a se chamar 
CSP-Conlutas. A unificação 
aconteceu no Congresso da Classe 
trabalhadora, em santos.

CSP-Conlutas e Sindicato mobilizam-se 
por direitos em todo o país  

Sem conchavos com governo 
e patrões, Sindicato 

manteve-se independente
Ao contrário de sindicatos que se dobram aos 

empresários e governantes, fomos às ruas para lutar por direitos

Enquanto muitas entidades caíram no 
colo dos últimos governos (Lula e Dil-

ma), nosso Sindicato se manteve indepen-
dente, pois a prioridade sempre foi a defesa 
dos interesses dos trabalhadores.

O mesmo não ocorre com centrais 
como CTB, CUT e Força Sindical, que, 
atreladas ao governo, acabam deixando 
a luta em defesa de seus filiados em 
segundo plano.

Nos governos Lula e Dilma, assim 
como no de FHC, os trabalhadores so-
freram ataques.

Coube ao Sindicato, filiado à CsP-
Conlutas, protestar, por exemplo, contra a 

política econômica, que privilegiou bancos 
e grandes empresas, em prejuízo de quem 
sua a camisa para ganhar seu pão.

Estivemos presentes nas principais 
mobilizações em defesa da classe tra-
balhadora. Em Brasília, participamos da 
Jornada Nacional de Lutas, que, em 2011, 
reuniu milhares de pessoas dos movimen-
tos sindical e popular combativos. 

Durante o período mais agudo da 
crise econômica, lançamos a campanha 
“Nenhuma demissão. Estabilidade no em-
prego, já”. Nosso lema: “Os trabalhadores 
não podem pagar pela crise. Os ricos que 
paguem”.

isenções aos patrões - O Sindicato tam-
bém se posicionou contra a isenção de 
impostos aos patrões.

Lançado pelo governo federal, o Plano 
Brasil Maior aprovou incentivos à indústria 
que custaram aos cofres públicos R$ 25 
bilhões, dinheiro que poderia ser usado em 
saúde, educação e geração de empregos, 
mas que acabou nas mãos dos patrões. 

Denunciamos ainda a parceria entre 
Força Sindical, CUT e Fiesp, chamada 
de “Pacto Social”, proposta que consiste 
na discussão do aumento de incentivos 
às empresas e entrega de direitos dos 
trabalhadores.
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O Sindicato e a CSP-Conlutas estiveram à frente das grandes mobilizações por direitos 
da classe trabalhadora. Fomos às ruas protestar, por exemplo, contra o Fator Previdenciário, pela 

educação, em defesa dos aposentados e contra a corrupção. A Conlutas ganhou mais força, unificando-se a 
outras entidades combativas. Passou a ser Central Sindical e Popular Conlutas.

O sindicato e CsP-Conlutas 

realizaram, em 2009, uma grande  

manifestação no senado, pedindo 

a cassação do presidente da 

Casa, José sarney, envolvido em 

corrupção. Os manifestantes usaram 

máscaras cirúrgicas, em alusão à 

gripe suína que amedrontava o país. 

No ano passado, quando o governador do rio de Janeiro, sérgio Cabral,  mandou prender os 439 bombeiros que estavam em greve por aumento de salário, demos início à campanha “somos todos bombeiros”. 
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A CsP-Conlutas liderou, em 2011,  a 

campanha pelo repasse de 10% do 

Pib para a educação Pública.

em 2010, demos início a uma 
ampla campanha contra o fator 
Previdenciário, fórmula que achata 
ainda mais a aposentadoria dos 
trabalhadores. Conseguimos 
derrubar a medida no Congresso 
Nacional, mas Lula, mais uma vez, 
traiu os aposentados e manteve o 
famigerado mecanismo. 



Lotamos as galerias das Câmaras municipais de 

são José dos Campos e Jacareí contra o super 

reajuste  salarial dos vereadores caras de pau.

Os metalúrgicos da região, uma das categorias mais resistentes do país, não lutaram apenas 
contra os ataques patronais. Também lutamos contra o aumento salarial dos vereadores, descaso 

com vítimas de enchentes, liberação das fábricas de chumbo em Caçapava e pelo direito à moradia 

O internacionalismo e a solidariedade operária também são marcas 
do nosso Sindicato, já que a  exploração e opressão à classe trabalha-
dora acontecem em todo o mundo. Por isso, delegações do Sindicato e 
da CSP-Conlutas realizaram viagens para levar solidariedade a traba-
lhadores de outros países. 

O Haiti, o país mais pobre das Américas, recebeu nossa solidariedade 
em diferentes momentos. Em 2010, estivemos lá logo após o terremoto 
que arrasou o país. No ano passado, uma delegação da CSP-Conlutas foi 
à Europa quando foram deflagradas greves gerais em diversos países.

Em razão dessas ações, as lutas de metalúrgicos de nossa base 
também recebem o apoio de trabalhadores de outros países. 

Sindicato tem atuação em assuntos 
regionais na defesa da classe trabalhadora

A luta da classe 
trabalhadora é internacional

Combatemos diretamente a violência cometida pelos 
governos Alckmin e Cury contra os moradores do Pinheirinho. também apoiamosa luta pe regularização de 
bairros clandestinos e contra o descaso da Prefeitura com as 
vítimas da enchente do rio Comprido.

Organizamos manifestos contra o reajuste de 12% das 
passagens de ônibus concedido pelo prefeito Cury

Sindicato sai em defesa dos 
direitos de mulheres, negros e oprimidos  

Luta operária se estende em 
favor dos direitos dos oprimidos

Mulheres, negros e ho-
mossexuais,  constan-

temente alvos de precon-
ceito, estiveram no centro 
de atividades desenvolvi-
das pelo Sindicato. 

Afinal, são trabalhadores 
(muitos deles, metalúrgicos) 
que sofrem ataques tanto 
nos locais de trabalho, quan-
to nas ruas e até mesmo em 
casa. 

mulheres - Nos últimos 
anos, organizamos uma 
forte campanha pelo direito 
à creche. A falta de vagas 
na rede pública e nas em-
presas traz sérias conse-
quências para as mulheres 
trabalhadoras. Algumas são 
obrigadas a pedir demissão 
por não terem com quem 
deixar seus filhos. 

O tema foi inclusive 
pauta da Campanha Sa-
larial de 2011, entregue 
também às Prefeituras de 
São José dos Campos e 
Jacareí. Levamos também 
o assunto à discussão no 
Seminário “Movimentos So-
ciais na Luta por Creches”, 
organizado pela CSP-Con-
lutas, em 2011, na sede do 
Sindicato. Luta por creches foi tema de atividades no sindicato e mobilizações

sindicato na luta contra discriminação sexual
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Com uma forte mobilização popular, conseguimos derrubar 

a lei que liberava fábricas de chumbo em Caçapava. 

contra a opressão

Pela instituição do dia da Consciência Negra em feriado municipal 

A luta pela ampliação 
da licença-maternidade 
também fez parte das ini-
ciativas realizadas por esta 
gestão.

Homossexuais - O 6º En-
contro Regional Sudeste 
de Travestis e Transexuais, 
realizado, em setembro, 
no Sindicato, discutiu po-
líticas públicas de inclusão 
social.

Esse grupo é um dos 
que mais sofrem com vio-
lência, opressão e precon-
ceito. Em Caçapava, um  
trabalhador foi demitido em 
2011 apenas porque era 
homossexual. 

Negros - Continuamos 
na luta para transformar o 
Dia da Consciência Negra, 
comemorado no dia 20 
de novembro, em feriado 
municipal.

Mais de 200 cidades 
brasileiras já consideram a 
data como feriado. Em São 
José, a medida só depende 
de aprovação da Câma-
ra Municipal. Esta é uma 
antiga reivindicação dos 
trabalhadores, Sindicato e 
movimentos populares. 
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O Sindicato reforçou, nos últimos anos, as atividades de pre-
venção e orientação técnica para a saúde e segurança do 

trabalhador. 
A Secretaria de Saúde e Organização de Base do Sindicato 

mantém uma estrutura especialmente montada para dar suporte, 
inclusive jurídico, aos cipeiros e trabalhadores lesionados. 

Ficamos atentos ao cumprimento da cláusula da Convenção 
Coletiva da categoria que prevê estabilidade no emprego para 
os lesionados. 

Mas o fato é que não faltam empresas querendo, a todo mo-
mento, descumprir a cláusula e demitir lesionados. Nesse caso, 
o Departamento Jurídico, junto com a Secretaria de Saúde, atu-
am firmes contra as empresas para garantir o cumprimento da 
estabilidade.

CiPAs combativas - A proximidade entre o Sindicato e os cipei-
ros é uma forma de fortalecer as CIPAS na luta em defesa dos 
direitos dos trabalhadores. 

Cipeiros de todas as regiões tiveram acesso aos cursos 
oferecidos pelo Sindicato, com informações fundamentais para 
auxiliar na luta contra os riscos do ambiente de trabalho provoca-
dos pela política de exploração adotada pelas empresas. 

Em 2010, foram produzidas duas cartilhas dirigidas aos ci-
peiros e aos próprios trabalhadores, com orientações para forta-
lecer nossa luta por melhores condições de trabalho. 

Todas as atividades do Sindicato de apoio às CIPAS classis-
tas e combativas têm o objetivo de contribuir para o desenvolvi-
mento de ações a favor da classe trabalhadora. É um trabalho 
contínuo e prioritário para a atual diretoria do Sindicato.

Vitórias nos tribunais
O Departamento Jurídico do Sindicato, um dos mais 

respeitados e atuantes do País, travou importantes ba-
talhas nos últimos anos. Mas uma delas já entrou para a 
história dos tribunais trabalhistas: em 2009, na luta pela 
reintegração dos demitidos da Embraer, conseguimos abrir 
precedentes para que nenhuma empresa realize demis-
sões em massa sem antes negociar com o sindicato da 
categoria em questão. 

Também conquistamos o pagamento da diferença sobre 
a multa de 40% do FGTS, referente aos Planos Collor e Ve-
rão, para os trabalhadores da Eaton. Há ações judiciais em 
andamento também contra outras empresas, como a GM.

Na General Motors, conseguimos o cumprimento do 
acordo que previa o fim do turno de terça a sábado, aten-
dendo a uma antiga reivindicação dos trabalhadores.

Além dos grandes processos, o Departamento Jurídico 
coleciona uma série de reintegrações de trabalhadores, lesio-
nados e cipeiros demitidos irregularmente pelas empresas.

Sindicato reforça atendimento em defesa 
da saúde e segurança dos metalúrgicos

Gestão tratou saúde do trabalhador como questão prioritária,
deu apoio às CIPAS combativas e formação de ativistas

saúde do trabalhador


