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Editorial
Caminho aberto
para novos desafios

B

rasil Metal apresenta um raio X da atuação da Confederação
Nacional dos Metalúrgicos da Central Única dos Trabalhadores, a CNM/CUT, e como a produção industrial do ramo
e o nível de emprego da categoria ficaram depois da crise mundial.
Traz também uma entrevista com o presidente Carlos Grana, que faz
um balanço da atuação da entidade nos últimos anos, uma análise
sobre o Brasil e os desafios futuros dos trabalhadores e da sociedade.
Por isso, consideramos esta edição de Brasil Metal como especial. E para nós, ela também é especial porque reflete o momento
pelo qual estamos passando, de contabilizar
uma sequência de vitórias. Olhando para
trás, quando a Confederação foi fundada, em
1992, houve uma evolução significativa de
conquistas: retomamos o número de postos de
trabalho perdidos ao longo da década de 1990;
avançamos nas negociações com os setores
empresariais, o que tem se refletido nos últimos anos em salários melhores; e estamos de
casa nova, numa sede própria em São Bernardo do Campo, que dividimos com a Federação
Estadual dos Metalúrgicos da CUT (foto).
Mas, a principal vitória foi que pudemos, enquanto entidade de
classe e junto com o movimento sindical, ter voz junto ao governo
federal e fazer com que os trabalhadores fossem considerados nas decisões. O resultado foi que participamos da trajetória que mudou a
cara do Brasil, para que o conjunto da população, finalmente, passasse a experimentar o que é o desenvolvimento social de fato, com
distribuição de renda. Uma marca forte que o presidente Lula – um
metalúrgico – imprimiu em seus dois mandatos no governo.
Agora, mesmo com essa sensação de dever cumprido, temos de
arregaçar as mangas e encarar novos desafios, tanto em nossa cotidiana luta em favor dos metalúrgicos brasileiros, como também participando ativamente do processo eleitoral, para que o País não corra
risco de retrocesso e avance ainda mais em direção à justiça social.
Brasil Metal aproveita também para anunciar a licença de Carlos Grana da presidência da Confederação, porque pessoalmente ele
tem um novo desafio: concorrer a uma vaga na Assembléia Legislativa de São Paulo, para ajudar os trabalhadores e a sociedade a terem
voz no mais importante Estado do País.
Temos a certeza de que ele vai cumprir dignamente esse papel e
nós, da CNM, seguiremos em nossa missão, na busca de igualdade
para trabalhadores e trabalhadoras em todo o País. O caminho foi
aberto. É só continuar seguindo nele.
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Organização Sindical
Ao completar
18 anos,
Confederação
consolida
o seu papel
A CNM/CUT é hoje uma das
entidades mais representativas
do movimento sindical brasileiro
e a principal interlocutora dos
metalúrgicos junto a setores
empresariais e governamentais

R

epresentando mais de um milhão de
trabalhadores, a Confederação Nacional
dos Metalúrgicos da Central Única dos
Trabalhadores (CNM/CUT) está completando
sua maioridade. Ela chega a 18 anos de existência como referência na unificação das lutas da
categoria e como uma importante interlocutora
dos 92 sindicatos filiados para o diálogo e as negociações com o governo e as entidades empresariais do ramo.
Assim como os metalúrgicos acabaram sendo pioneiros, ao deflagrarem, em plena ditadura
militar, greves no ABC paulista – entre o final da
década de 1970 e ao longo da década seguinte
– também a sua organização nacional no âmbito da CUT foi a primeira. Em 1989, foi criado o
Departamento Nacional dos Metalúrgicos, para
organizar, sob bandeiras nacionais, os sindicatos
do complexo metal-mecânico. Três anos depois,
em seu 2º Congresso, o Departamento transformou-se na Confederação.
De lá para cá, a entidade colaborou, de forma consistente, na defesa do emprego, dos salários e de melhores condições de trabalho para os
metalúrgicos. E, para minimizar os efeitos do de-
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CNM nas ruas, em defesa dos direitos dos trabalhadores

semprego que se abateu sobre os trabalhadores
em todo o Brasil durante a década de 1990, além
de negociações com o empresariado dos diversos setores do ramo, formulou propostas para
que o governo federal criasse a Câmara do Setor
Automotivo, em 1992, que estabeleceu uma série
de medidas para reaquecer a produção das indústrias de automóveis e de autopeças.
Ainda no final dos anos 1990, lançou também a campanha pela renovação da frota de veículos, numa das primeiras ações conjuntas com
sindicatos de metalúrgicos vinculados a outras
centrais sindicais, reivindicando dos governos
estaduais e federal ações que estimulassem as
vendas e, por consequência, aumentassem a
produção e mantivessem o nível de emprego.
Também foram os metalúrgicos da CUT
a primeira categoria a defender a bandeira do
Contrato Coletivo Nacional de Trabalho, por entender que um dos mais fortes ramos da economia brasileira tem condições de estabelecer, em
todo o País, patamares mínimos de direitos para
os trabalhadores, a começar por um piso nacional de salários e por jornada e condições de trabalho igual em todo o ramo.
Maio / 2010

Organização Sindical
Paralelamente, já desvolvimento econômico,
de a sua fundação – quano nível de emprego e
do foi decidido pela filiação
as condições de salário
à Federação Internacional
e trabalho de cada um
dos Trabalhadores nas Indeles. É através desse
dústrias Metalúrgicas (Fiinstrumento que a entitim) – os laços da CNM
dade tem bases concretas
com as entidades de classe
para formular propostas
de outros países foram inpara negociações com
tensificados e vários inter- Intercâmbio: seminário Brasil-Alemanha discute impactos os empresários e com o
da globalização (2009)
câmbios e ações sindicais
governo. Ele também é
conjuntas foram desenvolvidos. E, como resposimportante para municiar os sindicatos de base
ta ao processo de fusões e parcerias tecnológicas
com informações necessárias para o cotidiano de
de empresas multinacionais, a Confederação tem
suas ações junto às empresas e os trabalhadores
estimulado e apoiado a organização de redes e
de suas cidades ou regiões. Esse trabalho está
comitês de trabalhadores por empresas. Hoje, 30
aliado a uma política constante de formação volcomitês estão articulados em escala nacional ou
tada a dirigentes dos sindicatos e representantes
mundial. Vários seminários e conferências com
de comissões e comitês de empresas.
representações de trabalhadores brasileiros e de
Além do aspecto econômico, uma outra veroutros países também foram realizados, com o
tente da CNM é a formulação de ações relativas
objetivo de traçar estratégias comuns de ação
à saúde, à segurança e ao meio ambiente no trasindical. De todas essas ações, nasceram parcebalho, propondo, inclusive, a transformação das
rias consistentes com várias entidades, entre as
atuais CIPAs (Comissões Internas de Prevenção
quais: CAW (Sindicato Canadense dos Trabalhade Acidentes) em Comissões de Saúde, como
dores no Setor Automotivo), IG Metall (Sindicamecanismo para garantir a integridade física e
to dos Metalúrgicos da Alemanha), FM-CCOO
mental dos metalúrgicos em seu trabalho.
(Federação Mineiro-Metalúrgica das Comissões
As mulheres metalúrgicas também têm
Obreiras da Espanha) e IF Metall (Sindicato dos
atenção especial da entidade (ver matéria na páMetalúrgicos da Suécia).
gina 18), com um trabalho voltado para garantir
a sua participação na vida sindical e as lutas de
combate às desigualdades que enfrentam no coA estruturação da CNM
tidiano das fábricas.
Seis setores do ramo estão representados pela
Enfim, a CNM tem aliado, ao longo de seus
Confederação: automotivo, siderúrgico, eletro18
anos,
a organização sindical de metalúrgicos
eletrônico, naval, aeroespacial e bens de capital
e metalúrgicas de todo o Brasil, em suas lutas co(máquinas e equipamentos industriais). Para o
tidianas por salários e condições de trabalho, à
desenvolvimento de ações sindicais, a CNM tem
formulação de estudos setoriais e propostas para
uma preocupação constante em acompanhar,
o desenvolvimento do ramo metalúrgico para
junto com sua assessoria técnica, o seu desennegociações com empresários e governo. Foi o
que ocorreu entre 2008 e 2009, quando eclodiu
a crise econômica mundial. A Confederação foi
protagonista na adoção de medidas que buscaram preservar o nível de emprego e garantissem
o crescimento da produção (ver entrevista com
Carlos Grana na página 9).
Ou seja, a categoria e as suas entidades de
classe continuam na linha de frente do movimento sindical brasileiro e ganham cada vez
mais importância nos debates sobre o desenvolCNM lançou a campanha pela renovação da frota em 1999
vimento econômico e social do País.
Maio / 2010
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Indústria Metalúrgica

Apesar da crise, produção
e empregos
crescem
Depois de vivenciar, na década de
1990, um período de pequeno
crescimento econômico – e estagnação
de alguns setores industriais, o Brasil
voltou a crescer de forma consistente.
E o ramo metalúrgico também

M

uito já se falou dos efeitos perversos
das medidas adotadas, durante a década de 1990, para o desenvolvimento econômico e social do País. Mas nunca é demais relembrar a escolha política consciente da
época, marcada pela abertura econômica, pelas
privatizações, pela falta de crédito com taxas de
juros e prazos adequados e acordos fragmentados, feitos por meio de lobby dos setores industriais. A esses ingredientes, somam-se as novas
formas de organização do trabalho poupadoras
de mão de obra, a forte terceirização e a falta de
investimento em infraestrutura.
O resultado dessa escolha foi um período
com pequeno crescimento econômico e estagnação de setores industriais. Alguns deles foram,
inclusive, fadados ao desaparecimento, como a
indústria naval, que contabilizava, no início dos
anos 2000, menos de quatro mil postos de trabalho. Para os trabalhadores, sobrou o desemprego
e todos os problemas sociais daí decorrentes.
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A atual década chegou e, com ela, os rumores de que o trabalho industrial nunca mais iria
recuperar os patamares do início dos anos 1990.
No entanto, nos últimos oito anos, a escolha governamental foi a de criar um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico sustentável,
à distribuição de renda e à participação popular.
E isso trouxe uma recuperação significativa do
emprego no ramo metalúrgico.
A crise econômica de 2008 abalou vários países de forma contundente. Mas como o Brasil
tinha feito uma outra opção de desenvolvimento nos últimos anos, os indicadores mostram
que, quase um ano e meio depois, aqui a crise já
está em superação. E isso tem garantido a recuperação em patamares bem distintos de outras
já vividas.

Produção industrial
A produção industrial dos setores metalúrgicos
vem passando por um crescimento sustentado nos últimos anos, em decorrência
da implantação de uma política industrial pautada pela ampliação de
investimentos, da elevação do gasto
privado em pesquisa e desenvolvimento, da ampliação da participação
das exportações brasileiras e da dinamização das micros, pequenas e médias empresas.
Maio / 2010

Indústria Metalúrgica

O objetivo central da política industrial
do País é dar sustentabilidade ao atual ciclo
de expansão e os indicadores mostram que o
resultado tem sido positivo: os setores da indústria metalúrgica apresentaram índices de
crescimento significativos nos últimos oito
anos, que variaram entre 8,7% (metalurgia básica, um dos que mais sofreu com a crise, com
forte impacto no setor siderúrgico) a 145,7%
(máquinas para escritório e equipamentos de
informática). O levantamento é do Dieese (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos).

Remuneração
Mas, apesar de todo o crescimento econômico, o aumento da remuneração média dos trabalhadores metalúrgicos ainda continua sendo um desafio para o movimento sindical da
categoria.
Como resultado das negociações coletivas,
os reajustes salariais conquistados pelos Sindicatos de Metalúrgicos filiados à Confederação
Nacional dos Metalúrgicos da CUT têm incorporado, em média, de 2% a 2,5% de aumento
real nos últimos anos. Mesmo em 2009, fortemente impactado pela crise, houve um ganho
real médio, nacionalmente, em torno de 1%.
De acordo com o Dieese, isso significa que,
entre 2003 e 2009, os trabalhadores conquistaram, além da inflação, um aumento real médio
de 13,7%.
No entanto, em função da crise, em 2009 a
remuneração média da categoria caiu 3,4%, em
comparação com 2003. Essa situação demonstra que, mesmo como a reposição da inflação
e com aumento real, os salários não cresceram
na mesma velocidade que os outros indicadores da economia, devido, especialmente, à da
Maio / 2010

alta rotatividade da mão de obra no País. Mas
é inegável que hoje se vive em uma situação
muito mais positiva que a dos anos 1990.

Emprego
O estudo do Dieese mostra que, no auge da crise mundial – entre novembro de 2008 e julho de
2009 –, o saldo de postos de trabalho na indústria
metalúrgica foi negativo: foram cortados 231.725
postos de trabalho. Mas, a partir de agosto, os
números voltaram a ficar positivos, acumulando
71.446 contratações até dezembro de 2009.
E o saldo médio desses meses equipara-se
aos índices observados nos anos anteriores, o
que é um forte indício de uma retomada do
crescimento do emprego de forma estável. Se o
movimento de contratação continuar nesse ritmo, o Dieese estima que, no final do primeiro
semestre de 2010, a categoria voltará a patamares iguais aos de antes da crise.
Vale lembrar que essa retomada foi possível
porque, diferente de outros momentos da história, o governo atuou de forma positiva, através
de medidas como a redução do IPI para automóveis e linha branca, crédito e melhorias nas
formas de financiamento do BNDES para vários
produtos, entre outras. E tudo isso com a participação direta do movimento sindical na formulação das propostas (veja entrevista com Carlos
Grana, a seguir).
Cabe ressaltar, ainda, que, em função da política adotada nos anos 1990, o emprego metalúrgico havia sofrido uma forte queda e, entre
1995 e 2002, acumulou um saldo negativo de 13
mil postos de trabalho.
A partir de 2003, o cenário mudou e teve
início uma retomada vertiginosa, acumulando
na atual década um crescimento de 58,4%, apesar da crise econômica. Segundo o estudo do
7

Indústria Metalúrgica
Dieese, em 2000, haviam 1,28 milhão de metalúrgicos e, ao final de 2009, 2,02 milhões.
Por tudo isso, a CNM entende que a valorização dos salários, com aumentos reais, é
fundamental para garantir a continuidade do
crescimento do País, tanto para que o desenvolvimento seja com emprego e distribuição de
renda, como para que esse crescimento, pautado pelo mercado interno, tenha continuidade.

Onde estão os metalúrgicos
Na tabela elaborada pelo Dieese, veja a distribuição de empregos dos metalúrgicos
brasileiros por região e setor. Os dados são de 2008.

Setores da indústria
metalúrgica

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro Oeste

Total

9.311

15.335

184.731

40.503

4.215

254.095

Fabricação de produtos
de metal

10.256

30.179

307.639

120.156

15.893

484.123

Fabricação de
equipamentos
de informática,
eletrônicos e ópticos

30.107

5.054

89.705

29.578

781

155.225

Fabricação de
máquinas, aparelhos
e materiais elétricos

5.834

10.992

120.853

54.826

2.253

194.758

Fabricação de máquinas
e equipamentos

2.935

11.126

230.045

108.740

4.579

357.425

Fabricação de veículos
automotores, reboques
e carrocerias

6.479

13.915

335.272

95.889

4.847

456.402

19.106

4.085

56.176

5.577

461

85.405

Manutenção,
reparação e instalação
de máquinas
e equipamentos

2.510

11.647

65.476

21.287

4.429

105.349

Total

86.538

102.333

1.389.897

476.556

37.458

2.092.782

Metalurgia

Fabricação de
outros equipamentos
de transporte
(aeroespacial, naval
e material ferroviário)

Fonte: Rais, 2008. Elaboração: DIEESE, 2010.
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Entrevista

“Não podemos permitir
o retrocesso”
O presidente da Confederação Nacional dos
Metalúrgicos da CUT, Carlos Grana, faz um
balanço da atuação da entidade e dos avanços
conquistados pela categoria, em especial nos
últimos sete anos, e relembra os momentos
difíceis passados pelos trabalhadores e as
entidades sindicais. Aos 44 anos de idade, 30 dos
quais dedicados aos movimentos social e sindical,
Grana vai se licenciar da CNM para encarar um
novo desafio: disputar uma vaga na Assembléia
Legislativa. Nesta entrevista, ele relembra
a sua trajetória e faz uma análise das
profundas mudanças ocorridas no
Brasil, em especial desde o governo
do presidente Lula.

Brasil Metal – Qual o balanço que você faz do
papel da CNM/CUT para que a crise econômica
mundial não causasse efeitos mais negativos para
o Brasil e para os metalúrgicos?
Carlos Grana – A crise econômica mundial
de 2008 foi a pior dos últimos 40 anos e também
atingiu o Brasil de forma dura. No caso dos trabalhadores, o impacto direto foi no nível de emprego. Em dezembro daquele ano, o número de
demissões saltou da média histórica de 400 mil
para 800 mil. O primeiro cuidado que a CNM
teve foi o de repudiar as propostas que prejudicariam os trabalhadores. A Fiesp, por exemplo,
queria reduzir a jornada de trabalho e os salários
em 25%. Nós resistimos a esse tipo de medida,
até mesmo porque o impacto da crise não estava
sendo igual para todos os setores industriais.
O segundo passo foi o de, junto com o movimento sindical e a CUT, em particular, dialogar
com os empresários para buscar alternativas. E,
num terceiro momento, conversamos com o governo federal para que fossem adotadas medidas de fortalecimento das vendas e do mercado
interno. A partir dessa ação conjunta – trabalhaMaio / 2010

dores, empresários e governo –, conseguimos a
redução do IPI de automóveis, geladeiras, fogões, material de construção, máquinas, motos
e móveis. Enfim, todos os produtos manufaturados tiveram diminuição da carga tributária e
consequente redução de preços.
Na outra ponta, insistimos junto ao BNDES
e aos bancos públicos para que ampliassem
o crédito para o mercado. Obtivemos vários
acordos, inclusive com a participação direta da
CNM no que foi firmado com o BNDES para
o setor de máquinas e equipamentos. Todas as
medidas possibilitaram contrapartidas para garantir a manutenção do nível de emprego.
Ou seja, houve uma saída negociada, que
não aprofundou a crise. Aliás, vale lembrar
que aqueles que defendem a política do Estado mínimo (que era a estratégia dos governos
anteriores) até torciam por ela. Mas avalio que
tudo o que garantimos seria impossível se não
tivéssemos à frente o comando do presidente
Lula, que conhece como poucos o impacto de
uma crise econômica no emprego, sobretudo
no setor metalúrgico.
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Entrevista
Brasil Metal – A proximidade do
movimento sindical, em especial o dos
metalúrgicos, com o presidente Lula
facilitou o diálogo e os acordos?
Carlos Grana – Desde quando o presidente Lula assumiu, em
2003, a principal marca de seu governo tem sido o diálogo com os
movimentos sociais e, em particular, com o sindical. E isso acontece
por sua origem e pela compreensão da importância que os trabalhadores, representados pelos
sindicatos, têm na vida econômica e política do
País. Além das medidas de combate à crise, várias reivindicações dos trabalhadores têm sido
consideradas pelo governo. Acho que a principal foi a negociação para o estabelecimento da
política de valorização do salário mínimo. Antes, isso era discutido só no Congresso Nacional
e às vésperas do reajuste, em maio.
A partir de 2004, mudamos essa lógica,
quando o movimento sindical fez a primeira
marcha de trabalhadores a Brasília. Ela culminou na abertura de negociações e conseguimos
incluir, já no orçamento de 2005, um reajuste acima da inflação. Como desdobramento,
houve o acordo que estabelece a correção integral da inflação mais a variação do PIB de dois
anos anteriores.
Isso fez com que o salário mínimo tivesse,
ao longo desses seis anos, um aumento real de
quase 55%. Antes, ele equivalia a uma cesta básica e, hoje, a duas e meia. Ou seja, o seu poder de
compra mais do que dobrou. E, principalmente no período da crise, esse importante fator de
distribuição de renda garantiu a valorização do
consumo e do mercado interno.

metalúrgicos, há ainda muitas desigualdades salariais e de
condições de trabalho. Há, por
exemplo, trabalhadores de uma
mesma empresa, com unidades
em São Paulo, Bahia e Rio Grande do Sul – como algumas montadoras –, cuja diferença salarial
é muito grande, chegando até o
dobro.
Por isso, a Confederação luta pelo salário
igual, já que o preço é nacional. Inclusive, fizemos um estudo que desmistificou o argumento
de empresários de muitas regiões, de que o salário era inferior porque o custo de vida era menor.
A pesquisa, realizada pelo Dieese, mostrou que a
diferença é insignificante, algo em torno de 2%,
para mais ou para menos. Enquanto isso, os salários têm diferença de 100%, em alguns casos.
Essa talvez seja a nossa principal missão. Há
exemplos em outros países, onde há negociação
com proteção geral para os trabalhadores. No
próprio Brasil, o setor bancário tem negociação
nacional e um piso salarial praticado em todo o
País. No ramo metalúrgico, infelizmente, não há.

Salários da
categoria têm
diferenças de
até 100%

Brasil Metal – Em relação à reativação de empre
gos em setores que estavam em declínio, como o naval,
qual foi a atuação da CNM?
Carlos Grana – No programa da candidatura de Lula, em 2002, incluímos a recuperação do
setor naval como uma bandeira do movimento sindical, demonstrando que era possível o
Brasil mudar o modelo de importador de plataformas de navios, como vinha ocorrendo no
governo anterior, para recuperar a posição que
já teve no passado, de segundo maior produtor
do mundo.

Brasil Metal – Em sua opinião, qual a importância
da CNM para a organização dos trabalhadores?
Carlos Grana – A CNM é uma entidade ainda nova, com 18 anos, e seu objetivo principal é
articular, unificar e buscar a integração dos sindicatos dos metalúrgicos. Tem cumprido esse
papel, em especial quando organiza as campanhas salariais de forma conjunta, cuja principal
bandeira é a unificação nacional das datas-bases
em 1º de setembro. Uma outra bandeira forte é a
luta pelo contrato coletivo nacional de trabalho.
Infelizmente no Brasil, apesar de sermos todos
10
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E já no início do governo Lula, a articulação
foi retomada, através do fortalecimento do Fundo de Marinha Mercante, que incluiu uma representação dos trabalhadores. A CNM indicou dois
representantes: eu sou um deles; o outro é Edson
Carlos Rocha da Silva, da direção da Confederação e do Sindicato dos Metalúrgicos de Niterói e
que é um especialista no tema. Com essa articulação, houve uma estratégia da Petrobrás, através
da Transpetro, de valorizar e fortalecer a indústria naval, com a maioria das encomendas.
Hoje, temos mais de 40 mil trabalhadores diretos no setor, e mais de 100 mil indiretos, porque
o lote de produção é de 367 navios. Para quem
estava no fundo do poço, com menos de quatro
mil trabalhadores no início dos anos 2000, ter
esse resultado é extraordinário. E para se chegar
a isso, houve a participação direta da Confederação e dos Sindicatos de Metalúrgicos do Rio de
Janeiro, Niterói e Angra dos Reis. A reativação
do setor aumentou também com a conquista do
estaleiro em Pernambuco.
Brasil Metal – Como você conheceu o presidente
Lula?
Carlos Grana – Primeiro quero destacar que
Lula é presidente de honra da CNM. Ele, apesar de “estar” presidente da República, continua
mantendo seus laços com a categoria, pois é filiado ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Ele
esteve no nosso último Congresso e relembrou a
ocasião em que nos conhecemos: foi exatamente em 7 de abril de 1984, durante uma greve na
Brosol, em Ribeirão Pires, onde eu trabalhava e
atuava como militante sindical. No final daquele dia, 120 trabalhadores foram demitidos, entre
eles um grupo de cipeiros, que estava lutando
para conquistar uma Comissão de Fábrica.
Percebendo o tamanho do problema, fomos
até São Bernardo do Campo, buscar o apoio de
Lula, que era então diretor do Sindicato e se propôs a nos ajudar. No dia seguinte, ele foi até a fábrica e sua simples presença na portaria fez com
que a empresa abrisse negociação na sequência e
chegasse a um acordo.
Foi justamente em função desse acordo que,
nas eleições do Sindicato dos Metalúrgicos de
Santo André, acabei sendo escolhido pelos trabalhadores da Brosol como diretor de base. Eu
tinha 17 anos, em novembro, quando ocorreu a
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escolha, em convenção. Oficialmente, fui eleito
em março de 1985, já com 18 anos, que havia
completado em 1º de janeiro.
Um mês depois, já tivemos de enfrentar uma
grande greve, que foi a luta pela redução da jornada para 40 horas. No nosso caso, ficamos 21
dias parados e terminamos a greve com um
acordo de redução gradativa da jornada de trabalho de 44 horas para 41 horas semanais, além
de outras conquistas, como reajuste trimestral
(naquela época a inflação era bastante acelerada). Isso fez com que eu fosse me destacando e,
na eleição seguinte, fui eleito para a Executiva,
como 2ºsecretário.

“E

m toda a minha
vida como dirigente sindical, lutei para que
a organização dos trabalhadores não ficasse restrita apenas ao local de
trabalho ou à categoria.
Sempre achei fundamental a criação de organizações que unificassem as lutas em nível
estadual, nacional e até internacional. Assim,
lutamos para construir a CUT como um importante instrumento de organização e lutas
gerais dos trabalhadores.
Hoje minha experiência como presidente
da República mostra o quanto é importante a
existência de organizações de trabalhadores
fortalecidas, porque elas contribuem para o
diálogo de qualidade entre todos os atores
sociais e com o desenvolvimento econômico
e social do País.
A CNM, sem dúvida alguma, tem cumprido
esse papel nesses seus quase 20 anos de existência. Valorosos companheiros e companheiras passaram por sua direção, desenvolvendo
um excelente trabalho. E merece destaque o
papel que vem cumprindo o atual presidente
da entidade, Carlos Grana.
Graninha, como carinhosamente o chamo,
deve deixar a Confederação para enfrentar
um novo desafio, agora na vida política. Mas
deixa a sua marca na CNM, por sua capacidade de diálogo, sua energia e dinamismo .

”

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República
e presidente de honra da CNM/CUT
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Brasil Metal – Então, foi na greve de 1984 que você
se identificou com o movimento sindical?
Carlos Grana – Antes disso, houve algumas
greves gerais. A de 21 de agosto de 1983 foi a que
mais me marcou. E nesse mesmo ano, o momento mais decisivo foi quando os trabalhadores
resolveram fundar a CUT. Eu não fui delegado, porque tinha apenas 16 anos, mas trabalhei
como apoio no Congresso e tive a felicidade de
presenciar a fundação da Central, no Pavilhão
Vera Cruz, em São Bernardo.
Brasil Metal – Sua militância começou no movi
mento sindical?
Carlos Grana – Minha iniciação na política começou na comunidade da Vila Palmares,
em Santo André, conduzida pelo padre Rubens
Chasseraux. Os sermões dele tinham muito a
ver com o que eu pensava: a visão de que a terra não pertencia a ninguém, que era para todos.
Naquela ocasião, havia um grande conflito no
ABC, por conta da migração desordenada e dos
problemas de moradia. Boa parte da sociedade
morava em favela e, volta e meia, era vítima de
desocupação. E o padre foi um dos líderes que
esteve à frente do Movimento de Defesa dos Favelados, um dos maiores da região, que depois
se transformou no MDDF (Movimento de Defesa dos Direitos dos Favelados).
Isso fez com que eu me identificasse. Então,
fui convidado a participar do grupo de jovens
da paróquia e começamos a buscar coisas mais
concretas. Criamos um grupo de teatro, o TUPI
(Teatro Unido Popular Independente), e passamos também a nos integrar na luta mais geral da
juventude em Santo André. Através da Pastoral
da Juventude, conheci outras experiências, que
resultaram, em 1983, na minha
participação na organização do
3º Congresso da Juventude Trabalhadora, promovido pela JOC
(Juventude Operária Católica).
Paralelamente, em 1982 houve as eleições gerais, quando
conheci Celso Daniel, professor
Luizinho, Terezinha Santos e outros nomes que despontavam no
recém-criado Partido dos Trabalhadores. Minha primeira participação política foi aí, na eleição
12

de Fernando Galvanese, que se tornou vereador
representando a região da Vila Palmares.
Essa iniciação, combinada com a entrada no
Senai para estudar, o contato direto com jovens
operários e aquela efervescência do início da década de 1980 foram os ingredientes que me fizeram ter essa motivação de estar dedicando, até
agora, dois terços da minha vida ao movimento
sindical. Mas minhas raízes com a Vila Palmares ainda estão bem firmes. Meus pais (Josefa e
Amadeu, metalúrgico aposentado da GM), por
exemplo, continuam frequentando a igreja. Minha mãe tem até hoje um trabalho ativo na Pastoral da Criança.
Brasil Metal – Nessa sua trajetória pelo movimen
to sindical, quais foram os principais cargos que
ocupou?
Carlos Grana – Comecei como diretor de
base do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e, depois, membro da Executiva da entidade.
Em 1990, fui eleito o primeiro presidente da Federação Estadual dos Metalúrgicos da CUT. Na
unificação dos Metalúrgicos do ABC, fui eleito
secretário e o presidente foi Vicentinho (Vicente
Paulo da Silva). No segundo mandato, quando
Luiz Marinho foi eleito presidente, fiquei como
vice.
Em 2000, fui para a Secretaria Geral da CUT
Nacional, com João Felício presidente. Foi justamente nesse período que conseguimos compor a
coordenação sindical de apoio à candidatura de
Lula a presidente. Depois, passei um ano como
diretor da Executiva dos Metalúrgicos do ABC.
Quando terminei o mandato, fui convidado
pelo presidente para ir para o governo federal.
Ao mesmo tempo, recebi convite de várias lideranças dos metalúrgicos para assumir
a presidência da CNM. A opção foi a
de continuar no movimento sindical,
acreditando que ajudaria mais estando no movimento sindical e social
do que ocupando uma função dentro do governo. Acho que a decisão
foi correta. Estou agora cumprindo o
segundo mandato na presidência da
Confederação.
Além disso, entre 2003 e 2008,
fui representante da CUT no Codefat (Conselho Deliberativo do
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Fundo de Amparo ao Trabalhador), quando se
instituiu a reformulação do sistema público de
emprego no Brasil, abrindo a possibilidade de
os municípios diretamente realizarem convênios para a geração de empregos e qualificação
profissional.
Brasil Metal – A CNM é uma entidade relativamen
te jovem, mas consolidada. Seu trabalho é uma conti
nuidade do desenvolvido por seus antecessores?
Carlos Grana – O trabalho liderado por
Guiba (Heiguiberto Guiba Della Bella Navarro),
que foi o primeiro presidente, foi fundamental.
Ele começou quase do zero a construção da Confederação, a partir de um Departamento dentro
da CUT, que agregava apenas alguns sindicatos. Na época, havia muita incompreensão e
dúvidas sobre o papel da entidade. Mas ela foi
se consolidando e definindo rumos. Se hoje ela
tem representatividade e estrutura, foi graças ao
trabalho de dirigentes dedicados. Entre eles há
que se destacar Guiba. E Fernando Lopes, que
era o secretário geral e assumiu por um período
a presidência, conseguiu dar continuidade. Hoje temos o prazer de
tê-lo como secretário-adjunto da
Fitim (Federação Internacional dos
Metalúrgicos). Ou seja, para chegarmos até aqui, foi fundamental o
trabalho desses companheiros liderados por Guiba e Fernando.
Muitos diziam que os metalúrgicos seriam uma profissão em
extinção, que nunca conseguiriam recuperar o
nível de emprego. Dois dados importantes: em
1989, nós éramos 2,7 milhões de metalúrgicos.
Em 2002, éramos apenas 1,4 milhão. De 2003
para cá, já superamos os dois milhões. Tivemos
uma queda com a crise de 2008, mas praticamente já recuperamos os postos perdidos. E vamos
terminar 2010 com mais de 2,1 milhões de trabalhadores no ramo. Ou seja, uma recuperação
extraordinária. É claro que tem tudo a ver com
essa intervenção de estimular a produção nacional. E desse total, a CNM representa a metade,
através de seus 92 sindicatos filiados.

muito grande em
favor de políticas
para afirmar cada
vez mais a presença da mulher
nas decisões e nos
rumos do País.
Inclusive, pratica isso dentro de
casa. Nós fomos
uma das primeiras entidades a introduzir cotas
de participação das mulheres na direção da Confederação e federações estaduais, e também na
eleição de delegadas para os Congressos. Temos
desenvolvido um trabalho muito consistente, em
especial quando se trata de lutar pela ampliação
dos direitos das mulheres nas convenções coletivas de trabalho, como licença-maternidade,
igualdade de oportunidades nas contratações e
promoções, salário igual, espaços nos cargos de
chefias e lideranças nas empresas, qualificação
profissional. E, sobretudo, sempre estimulando
a sua participação na vida sindical.
Talvez tenha um pouco a
ver com a minha trajetória, por
ter trabalhado numa empresa
onde dois terços da mão de obra
eram mulheres. Foi inclusive lá
que eu conheci uma das pessoas que se destacaram na luta
sindical dos metalúrgicos, Luci
Paulino, que fez parte da direção da CNM, da CUT Nacional
e participou diretamente do governo Lula, como
assessora da Secretaria Geral da Presidência.
Hoje, a CNM é uma referência não só aqui,
mas também no Exterior. Temos importantes
convênios e acordos com entidades estrangeiras. Vou destacar um deles, talvez o mais
importante, que é uma parceria com a CAW
(Canadian Auto Workers), do Canadá, para promoção e capacitação de lideranças sindicais
mulheres.

CNM tem
tradição nas
lutas em favor
das mulheres

Brasil Metal – Em relação às mulheres metalúrgi
cas, qual é o trabalho desenvolvido pela CNM?
Carlos Grana – A CNM tem uma tradição
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Brasil Metal – Os trabalhadores e o movimento sin
dical já passaram por períodos difíceis, em especial na
década de 1990, quando houve a tentativa de reduzir
direitos e criminalizar os sindicatos. Como vocês rea
giram a isso e qual a comparação que pode ser feita
com os dias atuais?
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Carlos Grana – Tenho 30 anos de movimento sindical e a maior parte do tempo foi dedicada a defender direitos que estavam sendo atacados. A década de 1990 foi o período
em que os trabalhadores sofreram
os maiores ataques, com a lógica do
governo e dos empresários de impor
redução de direitos. Na época, tudo
o que o trabalhador tinha era considerado custo e, portanto, era preciso
cortar. Então, boa parte das nossas
lutas eram greves contra demissões e
para defender direitos.
A agenda, a partir de 2003, mudou. Ampliamos vários direitos nas convenções coletivas. Todos os acordos feitos de 2003 para cá tiveram aumento real de salário. Em alguns setores, há um
acumulado de mais de 20% de ganho real nos últimos cinco anos. Além disso, os acordos de PLR
(Participação nos Lucros e Resultados) também
têm crescido significativamente em nosso setor.
Em alguns casos há até cinco salários adicionais
de PLR. Portanto, houve uma mudança significativa da pauta que tínhamos antes do governo
Lula e depois.
Mas isso tudo é insuficiente. Temos ainda
vários problemas. Para sanar um deles, inclusive, a CNM está com uma ação no Supremo
Tribunal Federal. É pela garantia da Convenção
158 da OIT (Organização Internacional do Trabalho), que
veta demissão involuntária do
trabalhador. Não se trata de
estabilidade no emprego, mas
a Convenção evita a prática
descarada da rotatividade de
mão de obra. Em alguns setores, ela chega a 30% em um
ano. Em outros, como as montadoras, é algo mais civilizado,
em torno de 2%. Mas há outros
ramos da economia onde a rotatividade é mais
absurda ainda. No comércio e na construção civil ultrapassa os 50%, o que traz uma série de
dificuldades, porque as conquistas salariais e de
condições de trabalho vão se perdendo. Por esse
motivo, movemos essa ação no STF.
Enfim, a agenda sindical ainda tem vários
desafios. Porém, entendo que o papel do sindicato tem de ser voltado também para que o traba-

lhador tenha direitos sociais mais amplos. Quando ele chega ao bairro tem problema na saúde
pública, de urbanização, enchente, os filhos não
têm uma educação pública
adequada. Então, temos de
olhar para o trabalhador como
um cidadão, transformando
aquilo que temos de conquistas no local de trabalho também no ambiente da cidade.
Mas isso não depende apenas
do sindicato. Tem a ver com o
poder local, a prefeitura, o governo estadual e também o governo federal.

“Temos de
olhar para
o trabalhador
como cidadão”
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Brasil Metal – Mesmo com as relações difíceis com
os governos da década de 1990, o ABC teve uma im
portante experiência para garantir o desenvolvimento
econômico da região...
Carlos Grana – É verdade. Na década de
1990, em função do processo de esvaziamento
econômico da região, criamos o Fórum pela Cidadania do Grande ABC, do qual fui um dos
coordenadores. Ele tinha como objetivo a mobilização da sociedade junto aos poderes públicos
para reagir ao impacto do desemprego industrial e a redução dos investimentos. Após a eleição de um novo quadro de prefeitos, liderados
por Celso Daniel, o Fórum abriu caminho para
a Câmara de Desenvolvimento Regional do Grande
ABC. Foram duas experiências importantes que vivi,
na defesa do emprego e da
retomada dos investimentos e na busca de solução
de problemas que eram impeditivos para a atração de
investimentos, como as enchentes, a carga tributária,
a concorrência entre municípios, a falta de investimentos em tecnologia.
Naquela época, o debate sobre a duplicação da
Rodovia dos Imigrantes foi uma das ações.
Brasil Metal – Em sua opinião, o que o Brasil preci
sa daqui para frente?
Carlos Grana – Não podemos permitir que
haja retrocesso. O Brasil, de uma ditadura militar,
foi buscando o caminho da redemocratização. E
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apesar de ser recente, a democracia no Brasil hoje
é um exemplo para o mundo. Claro que ainda
temos muitas coisas a mudar. Mas para garantir
que não haja retrocesso, precisamos aprofundar
o processo de distribuição de renda e a valorização do social.
Ou seja, é preciso investir no aumento de
uma série de políticas públicas, que vai desde o
Bolsa Família e a valorização do salário mínimo,
até num programa fundamental que é a educação. Já conquistamos o Pró-Uni, várias universidades e escolas técnicas federais. Mas é necessário investir mais. É isso que será um grande
diferencial. Já avançamos muito, distribuindo
renda, que fez com que mais de 30 milhões tivessem ascensão de classe social e garantissem o
mercado interno.
É preciso dar continuidade ao processo e radicalizar a democracia, fazendo com que a sociedade tenha menos diferenças e maior grau
de oportunidades. Não basta ser democrático
e o País crescer. Já experimentamos o Brasil democrático crescendo. Agora precisamos de mais
igualdade social. Essa é a nossa principal tarefa
para que as conquistas dos últimos oito anos não
sejam perdidas.
Nestes quase 30 anos de democracia, houve
experiências diferentes. Nos últimos oito anos,
tivemos um governo que não era um problema,
mas parte da solução. Nos anteriores, eles eram
parte do problema, criavam problemas. Não
havia diálogo com o movimento social. Governavam de costas para o País, olhando para os
EUA, submissos. Hoje o País é soberano e as
conquistas estão na nossa frente. E precisamos
continuar trilhando esse caminho para o Brasil atingir a meta de se transformar na quinta
maior potência mundial.
Brasil Metal – E essa visão é apenas da CUT ou
também das demais centrais sindicais?
Carlos Grana – Nós conseguimos, pela
primeira vez, ter uma unidade das principais
centrais sindicais. Nas eleições de outubro, teremos um alinhamento, estaremos todos do
mesmo lado na campanha. Mesmo Lula, com
toda a sua tradição sindical, nunca conseguiu
ter esse grau de unidade nos processos eleitorais. Só depois de ele ter sido governo conseguiu, porque abriu oportunidades para o
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Vila Palmares foi
um centro importante para a organização
e a conscientização de
trabalhadores e do povo
humilde das favelas, em
especial durante o regime
militar. Aqui surgiu uma
série de propostas e iniciativas em favor deles,
como a organização de greves e passeatas,
formação de lideranças e cursos de educação
pelo método Paulo Freire. E aqui se reuniam
operários, estudantes, jovens, inclusive boa
parte da direção do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, que era do bairro.
E nessa efervescência, um grupo de jovens
da Vila Palmares ajudava os movimentos, fazendo cartazes e faixas e participando das manifestações, com os cânticos de protesto que
ensaiavam na paróquia. Carlos Grana, que
frequentava a igreja desde menino com sua
família, era um deles.
Hoje, fico feliz em ver que alguém que
nasceu em nosso meio preside uma importante entidade nacional, a CNM. Confio plenamente que a consciência e espírito de luta
farão dele um político digno. E me sinto feliz também porque se alguém perguntar ao
Grana onde nasceu a consciência dele, dirá
que nasceu na Vila Palmares, junto com a
gente aqui .

”

Padre Rubens Chasseraux, pároco da Igreja de
Vila Palmares (Santo André)

movimento sindical ter uma participação mais
decisiva nas diretrizes do País.
CUT, Força Sindical, CGTB, CTB, UGT e
NCST estiveram presentes e unidas no ato que
foi realizado em 10 de abril, no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, organizado para destacar os
ganhos que obtivemos em relação aos empregos,
mas em especial para tornar pública a reivindicação de que hoje é preciso uma atenção mais
especial para a qualificação profissional.
Por muitas vezes, estivemos em lados opostos. Mas agora a bandeira imediata do movimento sindical é o emprego caminhando junto com a
qualificação. Avaliamos que é preciso uma política permanente de valorização do trabalho, com
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mais conhecimento, mais informação, mais qualificação, porque a sociedade de hoje está fincada
no conhecimento. O país que agregar maior conteúdo, maior conhecimento, vai ter condições de
disputar uma fatia maior do mercado mundial.
O Brasil precisa investir em ciência e tecnologia.
E não há outro caminho que não a educação e
qualificação profissional.
Nesse encontro do ABC, foi isso que apresentamos ao presidente Lula e à pré-candidata
Dilma Rousseff – que esperamos que seja a nossa futura presidente. E ela assumiu esse compromisso conosco.
Brasil Metal – A CNM, em particular, já tem uma
experiência direta no que se refere à qualificação pro
fissional...
Carlos Grana – É verdade. A CNM tem uma
extraordinária experiência, que hoje é até objeto
de convênios com outros países, sobretudo sulafricanos. É o Programa Integrar, criado em 1997,
que trouxe uma revolução em sua metodologia.
Ele consegue trabalhar três eixos na formação:
elevação de escolaridade; qualificação profissional e qualificação cidadã. Esses três elementos
têm sido uma referência para aqueles que trabalham a educação profissional no Brasil. Desde a
sua criação, mais de meio milhão de trabalhadores tiveram oportunidade de
participar direta ou indiretamente do Integrar.
Brasil Metal – E para você, em
particular, quais são os novos
desafios?
Carlos Grana – Estou concluindo o meu segundo mandato na CNM e acho que é o
suficiente. Agora, tenho como
desafio contribuir – a pedido
de várias lideranças sindicais e partidárias –, com
a vida política do Estado e do País. E vou aceitar
o convite para disputar uma vaga de deputado
estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo. É um projeto que vinha sendo construído e
ganhou mais força depois da consulta que fiz ao
presidente da República, no final do ano passado, que deu um estímulo adicional.
Além disso, eu imagino que, quando terminar o governo Lula, nós, que somos da geração
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que sempre o teve
como candidato,
teremos um certo
vazio no dia 2 de
janeiro de 2011. A
gente vai ver Lula
voltar para São
Bernardo e se perguntar:
“Como
é que se preenche esse vazio?”. Fundamentalmente, a gente dá a continuidade do governo
elegendo a Dilma. Em São Paulo, em particular,
nosso desafio é ter a oportunidade que não tivemos anteriormente, de contribuir de forma decisiva para continuar esses projetos e o próprio
legado que começou com o governo Lula.
E nós precisamos de uma base parlamentar aqui em São Paulo e no Congresso Nacional
para dar sustentação política e continuidade
aos rumos iniciados com a mudança que Lula
imprimiu no Brasil. Creio que minha tarefa
principal agora é essa. É de fortalecer o projeto,
com inovação.

Tarefa
agora é fortalecer
projeto com
inovação

Brasil Metal – Para disputar as eleições parlamenta
res, você terá de se licenciar da CNM?
Carlos Grana – Sim, e o prazo máximo é 4 de
junho. Vou me licenciar, mas me sinto seguro
em relação à CNM, pois
quem vai assumir é o
vice-presidente, Claudir
Nespolo (ex-presidente
do Sindicato dos Metalúrgicos de Porto Alegre). Claudir é militante
desde o início da década
de 1980 e tive o prazer de
tê-lo como companheiro
na direção nacional da
Juventude Operária Católica (JOC). Ele garantirá a continuidade do trabalho na Confederação, porque a luta sindical,
independente das eleições, tem de prosseguir.
Estamos com uma pauta importante: a reivindicação pela redução da jornada para 40 horas e
as campanhas salariais que vão ocorrer agora no
segundo semestre, entre outras. Então, a CNM
vai seguir normalmente. E, claro, terá também
um papel destacado para influenciar no processo das eleições gerais de outubro.
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Campanhas Salariais

Mobilizações
contribuem com
o crescimento
da economia
Ato de lançamento da
Campanha Salarial
de 2009, em frente à
Fiesp, em São Paulo

Manifestações e greves dos trabalhadores garantem salários melhores. Com isso,
o consumo aumenta e aquece o mercado, ajudando no desenvolvimento do País

D

inheiro no bolso é sinal de mais consuA Participação nos Lucros e Resultados
mo e aquecimento da economia. E é isso
(PLR) recebida pelos 20 mil metalúrgicos de Salo que o Brasil está vivenciando nos últito, no interior do Estado, representou um adimos anos, com a elevação do poder aquisitivo da
cional imediato de R$ 3 milhões, que certamente
população. Mas para os trabalhadores conseguiforam gastos na cidade de pouco mais de 100 mil
rem melhorias salariais – e, com isso, fazer girar
habitantes. Isso para falar só de metalúrgicos.
a roda da economia –, muitas vezes eles ainda
Já o reajuste conseguido no ano passado peprecisam usar os únicos instrumentos de que dislos bancários – também através de greve – injepõem: a mobilização e as greves.
tou nada menos que R$ 103 milhões mensais na
Algumas pessoas podem até se incomodar
economia do Brasil.
com as manifestações públicas que são realizaO vice-presidente da Confederação Naciodas nas campanhas salariais. Mas elas são indinal dos Metalúrgicos da CUT, Claudir Nespolo,
retamente beneficiadas quando os trabalhadores
lembra que as paralisações são o último recurso
cruzam os braços, tomam as ruas e fazem o seu
usado pelos trabalhadores para conseguir fazer
protesto. São esses mecanismos que acabam facom que os empresários atendam às reivindicazendo com que os empresários paguem reajustes
ções. “Ninguém gosta de fazer greve e os sindisalariais melhores. Com o dinheiro do aumento,
catos tentam até o fim negociar para conseguir
os assalariados vão comprar mais, aquecendo
melhores salários. Mas, quando só a negociao comércio, a indústria e a economia como um
ção não adianta, os trabalhadores vão à luta”,
todo. E vão, indiretamente, contribuir com a geexplica. Ele ressalta que nos últimos anos pratiração de mais postos de trabalho e até garantir o
camente todas as campanhas salariais conquisemprego daquele que chia portaram aumentos superiores
que está preso no trânsito por
à reposição da inflação. “E
conta de uma passeata.
isso certamente contribuiu
Só para exemplificar, o aupara o crescimento do País e,
mento salarial conquistado peno ano passado, foi também
los metalúrgicos da CUT em
fundamental para combater
2009 significou, só no ABC, uma
a crise econômica e aquecer
injeção anual de R$ 190 milhões Braços cruzados: greves conquistam
o mercado interno”, complemelhores salários
na economia da região.
ta Nespolo.
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Mulheres

Combater as desigualdades
é o desafio
A CNM tem um forte trabalho
em defesa das trabalhadoras e
sua organização sindical. A luta
por salários e oportunidades
iguais está no centro da atuação
da entidade

E

las são pouco menos de 340 mil,
num universo de dois milhões de
assalariados. Assim como os ho- Conferência da CNM, em 2007, reafirma luta em defesa das trabalhadoras
mens, trabalham duro nas fábricas. E
elas têm mais instrução que os homens: 73%
quando chegam em casa, mais trabalho as aguartêm o ensino médio completo, enquanto 57,2%
da: cozinhar, limpar, cuidar dos filhos. Essa é a
dos metalúrgicos têm esse grau de escolaridade.
realidade das mulheres metalúrgicas no País,
Com ensino superior completo, elas são 13% da
igual à das trabalhadoras das demais categorias.
categoria e os homens, 8%.
Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a mulher brasileira – somando o emprego e
os afazeres domésticos – trabalha cinco horas a
As ações da CNM
mais por dia que os homens.
É por razões como essas que a Confederação
A situação das metalúrgicas também é seNacional dos Metalúrgicos da CUT tem um formelhante na injustiça em relação ao salário. De
te trabalho dedicado às mulheres da categoria,
acordo com estudo feito pelo Dieese, elas rea começar por estimulá-las a participar da vida
cebem 27,8% a menos do que os metalúrgicos.
sindical, mecanismo através do qual é possível
Enquanto o salário médio dos homens é de R$
contribuir para o combate às desigualdades.
1.984,80, o das mulheres é de R$ 1.431,80. E isso
A CNM foi uma das primeiras entidades a
nada tem a ver com o grau de educação, porque
adotar o critério de cotas na composição de sua

As trabalhadoras metalúrgicas no Brasil
De acordo com o estudo do Dieese, a maior
parte das quase 340 mil metalúrgicas trabalha
no Sudeste brasileiro: em números absolutos,
elas são 201 mil, de um total de cerca de 1,4
milhão do ramo metalúrgico, o que corresponde a 15%. No entanto, a região que proporcionalmente possui mais mulheres é a Norte, com
30,6%, enquanto as outras possuem entre
12,4% (Centro Oeste) a 15,7% (Sul).
Do universo total, cerca de 37% das metalúrgicas trabalham no setor eletroeletrônico (fabricação de produtos de informática, eletrônicos e ópticos; e máquinas, aparelhos e materiais
elétricos). Esse setor está concentrado em Ma18

naus (Amazonas), que
utiliza um número mais
expressivo de mão de
obra feminina do que
outros setores metalúrMetalúrgicas ganham 27,8%
gicos porque acredita menos que os homens
que as mulheres possuem “habilidades manuais naturais” – diferente dos homens – para incluir componentes eletrônicos e montar equipamentos eletrônicos. E,
no que diz respeito às ocupações, do total de
metalúrgicas brasileiras, 47,3% estão na produção, 22,7% em áreas administrativas e 18,8%
em áreas técnicas de nível médio e superior.
Maio / 2010

Mulheres

“O

s metalúrgicos foram fundamentais para dar a tônica da discussão de gênero no
movimento sindical. O processo
começou no ABC e lembro de
Carlos Grana, ainda menino e
que trabalhava comigo na Brosol, em Ribeirão Pires, ajudando
a conscientizar as mulheres para a vida dos
sindicatos. Era meio assustador, porque eram
espaços masculinos.
Mas fomos em frente e começamos a nos
inserir em CIPAs, Comissões de Fábrica e, aos
poucos, nas direções sindicais. Os metalúrgicos do ABC foram os primeiros a entender
que a nossa luta não era contra os homens,
mas por igualdade de condições.
E estiveram à frente dos debates na CUT,
que culminaram com o estabelecimento das
cotas para as mulheres nas direções das entidades.
A CNM foi criada no meio desse processo,
com o entendimento da necessidade de um
trabalho voltado às metalúrgicas em todos os
Estados. Para isso, também tivemos o apoio
do movimento sindical internacional. Ganhamos espaço nas diretorias, em funções importantes, e nos processos de negociação com os
empresários, com reivindicações específicas,
como a questão das creches. E sempre com
apoio de companheiros como Grana, Luiz
Marinho, Guiba Navarro e Vicentinho.
Hoje, a agenda sindical mudou e a questão
de gênero está presente nas ações cotidianas.
Avalio que contribuímos também para a conquista, no governo Lula, da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres. Mas o trabalho
tem de continuar, porque os desafios ainda
são enormes .

”

Luci Paulino, ex-dirigente da CNM e da CUT
e ex-assessora da Secretaria Geral
da Presidência da República

direção, dedicando, no mínimo, 30% de seus cargos às metalúrgicas, assim como a garantir esse
percentual mínimo na composição das delegações de seus congressos. E é através desse trabalho – e também de parcerias com entidades internacionais, para cursos de formação e capacitação
sindical – que as dirigentes da Confederação têm
influído cada vez mais na definição de ações dos
Maio / 2010

sindicatos filiados, como na
formulação das
pautas de reivindicações, por
exemplo. Aqui,
não se trata apenas de reafirmar
itens importantes como a licen- Categoria quer também
ça-maternidade licença-maternidade de 180 dias
– agora, inclusive, com a reivindicação de 180
dias. O trabalho principal é o de, numa categoria
majoritariamente masculina, conquistar igualdade de oportunidades no acesso ao emprego e
a promoções e, principalmente, buscar a igualdade de remuneração.

“Q

uando cheguei à direção da CNM, encontrei um ambiente bem diferente do que vivi no início de
minha militância, em 1999,
como metalúrgica da LG, em
Taubaté, uma empresa com
maioria de mão de obra feminina e jovem. Havia muito
preconceito em relação à participação da mulher, mas naquela época, a CNM já tinha um
trabalho importante para derrubar a visão de
que o sindicato era um ambiente masculino.
Em 2003, fui para a diretoria do Sindicato
e, em 2004, para a direção da Confederação,
onde esse debate estava ainda mais adiantado, com propostas inovadoras para tratar os
temas relativos a gênero e juventude.
Avalio que estamos num momento ímpar,
porque temos ícones importantes para nossas lutas. Na CNM, o ícone é Luci Paulino,
que abriu os caminhos para quebrar a cultura machista no sindicalismo e no ambiente
de trabalho. E hoje, temos um outro ícone no
Brasil: uma candidatura feminina à presidência da República, para ajudar a quebrar este
preconceito na sociedade. É um grande
presente no centenário do Dia Internacional
da Mulher .

”

Michele Ida Ciciliato, secretária de Formação
da CNM/CUT e diretora do Sindicato
dos Metalúrgicos de Taubaté
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Depoimentos

A importância da CNM/CUT
para o Brasil

Lideranças de vários segmentos avaliam
as ações e a trajetória da Confederação

“A

pesar de todo o avanço que a classe trabalhadora vem conquistando nos
últimos anos, persistem no território nacional diferenças nas
condições de trabalho e direitos
trabalhistas. A existência de uma
entidade que agregue os sindicatos de todo o
Brasil e que unifique a voz da categoria metalúrgica é essencial para garantir que um empregado
no Acre seja tratado da mesma forma, e tenha os
mesmos direitos, do que um do ABC. Negociar
acordos coletivos que beneficiem a todos, e ter
autoridade para tanto, são alguns dos atributos
mais importantes da CNM, que tem nosso respeito e admiração”.
Luiz Marinho, prefeito de São Bernardo do Campo

“A

CNM tornou-se um instrumento muito
importante para a organização e a mobilização dos (as) trabalhadores (as). Já como departamento, na formação da CUT, os sinais eram
evidentes das necessidades do fortalecimento do
ramo metalúrgico em todo o Brasil.
O atual presidente, Carlos Grana,
é fruto desse fortalecimento. Forjado no chão da fábrica, ele tem
domínio fácil para enxergar um
novo horizonte, além do nosso
tempo. Demonstrou isso ao integrar as Federações do ramo, quando
buscou unificar as datas-base para, em seguida, consolidar um contrato coletivo articulado
nacionalmente, que ainda está em curso .
Adi dos Santos Lima, presidente da CUT/SP

”

“O

trabalho da CNM tem sido fundamental para o fortalecimento da
organização das mulheres, na busca de
inclusão social e igualdade de direitos.
Ainda somos discriminadas, mas já
avançamos muito graças à unidade de
ação promovida pela Confederação. E
uma das nossas bandeiras nacionais
20

“É

muito importante para o desenvolvimento do Brasil a existência de entidades de classe fortes. A Confederação Nacional
dos Metalúrgicos da CUT é um exemplo, por
sua seriedade e conteúdo. Ao longo dos anos,
ela tem demonstrado sua capacidade de dialogar com organizações empresariais e governos, com propostas
consistentes que contribuem
para acordos que atendam às
necessidades do País. A mais
recente foi a ‘agenda anticrise’
formulada conjuntamente com
a Abimaq, no início de 2009, com
o objetivo de salvaguardar os empregos e a produção do setor de máquinas, através do regime de desoneração tributária .
Luiz Aubert Neto, presidente da Associação
Brasileira da Indústria de Máquinas
e Equipamentos (Abimaq)

”

“A

o longo da sua trajetória, a CNM tem
exercido um papel fundamental na organização do nosso ramo em nível nacional e
internacional e também na
apresentação de ações propositivas em defesa dos interesses da nossa categoria.
Este resultado vitorioso é reflexo do trabalho articulado e dedicado da direção da Confederação, liderada por
seu presidente Carlos Grana .
Valmir Marques (Biro Biro) é presidente da Federação dos Sindicatos Metalúrgicos da CUT/SP

”

agora é a licença-maternidade de 180 dias,
que será uma conquista para mães e filhos e
trará mais qualidade de vida no trabalho
e fora dele .
Cláudia Albertina S. Pinto, diretora do
Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté
e da Federação dos Sindicatos
Metalúrgicos da CUT/SP

”

Maio / 2010

Depoimentos

“N

ascida sob a bandeira da unificação da
luta dos metalúrgicos do Brasil, a CNM
enfrentou e venceu a resistência dos empresários
e de uma organização sindical arcaica para ocupar o importante papel de interlocutora de sindicatos do mesmo ramo, mas de diferentes culturas
e estágios organizativos. Unir, aglutinar e agregar
são tarefas tão importantes quanto difíceis que a
Confederação e, em especial, seu atual presidente, Carlos Grana, vêm desempenhando com competência e ousadia. Desde o seu surgimento, a

“A

CNM forjou importantes lideranças. Carlos
Grana é uma delas. Apesar de
jovem ainda, é bastante experiente na luta pelos direitos
dos trabalhadores e na formulação de projetos e propostas
para garantir empregos e salários.
A vivência no movimento sindical deu a ele muita
habilidade nas relações com governos e empresários quando o assunto é promover desenvolvimento econômico e social. Ele conhece muito
bem a realidade de nosso Estado, tem maturidade para tratar as questões políticas e tem sensibilidade para promover ações de inclusão .
Artur Henrique, presidente nacional da
Central Única dos Trabalhadores

”

“A

s relações entre capital e trabalho têm
evoluído no Brasil. De forma franca,
honesta e madura, temos conseguido dialogar e
negociar acordos não apenas no que
se refere a salários e condições de
trabalho. Propostas conjuntas estão sendo feitas ao governo, para
garantir o emprego e a produção
locais. A Confederação Nacional
dos Metalúrgicos da CUT é, com
certeza, uma das entidades de trabalhadores que têm tomado iniciativas importantes. Exemplo é a proposta conjunta
formulada recentemente ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior para a
adoção de medidas que garantam o emprego e a
produção no mercado interno, eliminando facilidades às importações que nos colocam em condição de flagrante desvantagem” .
Paulo Butori, presidente do Sindicato Nacional
da Indústria de Componentes para Veículos
Automotores (Sindipeças) e da Associação
Brasileira da Indústria de Autopeças (Abipeças)

”
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CNM deu passos definitivos rumo
à conquista do Contrato Coletivo
Nacional de Trabalho e à organização de comitês mundiais de
empresa, duas das suas principais bandeiras. Transformou-se,
assim, em um ator imprescindível
na luta por uma vida mais digna para os
metalúrgicos de todo o País .
Sérgio Nobre, presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC

”

“A

s iniciativas da economia solidária
têm obtido apoio cada vez mais expressivo das entidades sindicais, em particular as
cutistas, como a CNM, que têm o entendimento
de que hoje os empreendimentos, mais que alternativas de trabalho e renda, são
um outro modelo econômico,
com mais equidade. Há a compreensão de que é uma estratégia política para o desenvolvimento do País. Hoje, há mais
de 22 mil empreendimentos no
País, movimentando mais de R$ 8
bilhões. Por isso, o apoio da CUT, da
CNM e demais entidades, tem sido fundamental
para conseguirmos modernizar leis e para que
a economia solidária se transforme, de fato, em
política do Estado .
Arildo Mota Lopes, presidente
da Unisol Brasil (Central de Cooperativas
e Empreendimentos Solidários)

”

“A

luta para superar discriminações
contra a mulher está presente desde
a fundação da CNM. As metalúrgicas fortaleceram sua organização, ganharam visibilidade num setor majoritariamente masculino,
construíram reivindicações vinculadas à sua
realidade e ampliaram as conquistas nas negociações coletivas. A CNM sempre soube
compreender a importância da mulher para o movimento sindical
e toda a sua direção, a começar por Carlos Grana – que
conheço desde a Pastoral
da Juventude, na década de
1980 –, tem sido um exemplo
nas ações pela inclusão e igualdade das trabalhadoras .
Ivete Garcia, ex-vice-prefeita de Santo André e exdiretora do Sindicato dos Químicos do ABC

”
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Linha do Tempo
Os rumos da CNM/CUT definidos em
seus congressos
2001

No 5º Congresso Nacional, os (as)

(as) Metalúrgicos (as) da CUT. Foi a
primeira categoria a formalizar esta estrutura no
âmbito da Central. Assim, ela cumpriu a deliberação do 3º Congresso Nacional da CUT, de organização de trabalhadores por ramo.

metalúrgicos (as) aprofundaram o
debate sobre a participação da categoria e das
entidades filiadas nas lutas gerais da sociedade
e pelo estabelecimento de políticas públicas em
várias áreas. Definiram ainda a estrutura e o processo de luta pelo Contrato Coletivo de Trabalho.
Aprovaram também o engajamento formal na
campanha eleitoral do ano seguinte, contribuindo
para que pela primeira vez um trabalhador – metalúrgico – fosse eleito presidente da República:
Luiz Inácio Lula da Silva. Logo após o Congresso,
um seminário inédito estabeleceu o processo de
relações “Sul-Sul”, entre sindicatos progressistas
da África do Sul, Coréia e do Brasil, que continua
contribuindo para o estabelecimento de estratégias junto ao movimento internacional.

1992

2004

Carlos Grana, no Congresso que fundou a CNM/CUT, em 1992

1989

Criado o Departamento Nacional dos

O 2º Congresso Nacional dos (as) Me-

talúrgicos (as) da CUT resolveu transformar o Departamento em Confederação. Nascia
a CNM/CUT. Foi deliberada também a filiação da
nova entidade à Federação Internacional dosTrabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas (Fitim), para
articular as lutas de metalúrgicos (as) brasileiros
com as demais entidades da categoria em todos
os continentes.

1995

No 3º Congresso, os (as) metalúrgicos
(as) deliberaram, entre outras coisas,
que era necessária uma ação direta na formação
e qualificação profissional de trabalhadores (as)
desempregados (as), abrindo caminho para a instituição do Programa Integrar, em 1997, vinculado
diretamente à CNM/CUT, que hoje é referência por
sua metodologia. Nesse Congresso, foi concedido
a Luiz Inácio Lula da Silva o título de presidente de
honra da CNM/CUT.

1998

Os delegados e delegadas presentes

ao 4º Congresso Nacional dos (as)
Metalúrgicos (as) da CUT aprofundaram o debate
sobre organização dos trabalhadores, propondo
um novo modelo, o de criação de comitês de base
na estrutura sindical. Realizaram também seminário internacional sobre formação profissional e
políticas de emprego. E definiram ainda pela participação decisiva da CNM/CUT na campanha eleitoral para a Presidência da República, apoiando a
frente popular formada naquele ano.
22

Os (as) metalúrgicos (as) reafirma-

ram, no 6º Congresso Nacional, o seu
apoio às medidas em favor dos (as) trabalhadores
(as) adotadas pelo governo Lula. E comemoraram
o 10º aniversário de implantação do sistema de cotas de participação de gênero na CUT. Nesse Congresso, que contou com uma expressiva bancada
feminina, foi regulamentado o mecanismo de cotas na CNM/CUT e criada a Secretaria da Mulher da
CNM/CUT, para organizar as lutas e reivindicações
das trabalhadoras metalúrgicas.

2007

No 7º Congresso Nacional – que contou com a presença do presidente
Lula –, foi deliberada como principal bandeira de
luta dos (as) metalúrgicos (as) a conquista do Contrato Coletivo Nacional de Trabalho, com o objetivo
de diminuir as desigualdades salariais regionais, a
redução da jornada de trabalho, o estabelecimento
de um piso salarial único em todo o País e conquistar a organização no local de trabalho. Foram criadas também as Secretarias Nacionais de Formação
e Saúde, Previdência e
Meio Ambiente, como
forma de melhor organizar as ações da CNM/
CUT nessas áreas.

O presidente Lula reafirma
seus laços com a categoria,
no 7º Congresso, em 2007
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Reduz pra 40
que o Brasil aumenta

4

Horas Semanais
R

O projeto da redução da jornada de trabalho nacional de 44 para 40 horas semanais,
sem redução de salário, precisa ser votado na Câmara e no Senado para seguir para sanção presidencial e virar lei.
Se for aprovado, o ganho social para o povo brasileiro vai ser muito grande. Mais empregos serão gerados,
o trabalhador e a trabalhadora poderão se dedicar mais aos estudos, ao lazer, às atividades sociais e culturais,
tão importantes para a vida e para o país, que vai se desenvolver ainda mais com o aumento do consumo e da produção.
Esta é uma campanha de empregados e patrões, das mulheres, dos jovens, do verde, do amarelo, do azul e do branco.
Muitos países já levantaram esta bandeira: o Canadá, o Japão, a Nova Zelândia, a Noruega,
os Estados Unidos e tantos outros. Portanto, está mais do que na hora do Brasil também levantar a sua.
Já esperamos tanto tempo.
E o tempo... Ah, o tempo é precioso demais e precisa ser valorizado.

40

horas
semanais já
R

CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES

Aqui, você se liga
nas notícias sobre
os metalúrgicos
do Brasil
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