
Sindicato negocia pauta de 
reivindicações com a Dana

O Sindicato dos Metalúrgicos 
está empenhado em agilizar 
as negociações com a Dana 
para solucionar pendência e 
atender às reivindicações dos 
trabalhadores da empresa. 
Para isso, o apoio de todo o 
pessoal que trabalha na fábrica 
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membros do Comitê Sindical 
de Empresa (CSE) na Dana 
conta com os trabalhadores 
para lutar  por avanços 
na Campanha Salarial dos 
Metalúrgicos da FEM/CUT, 
que começou recentemente.

Leia sobre esses e outros 

é fundamental.
Entre os itens da pauta 

que o Sindicato tem debatido 
com a Dana estão redução 
da jornada, grade salarial e 
melhoria da cesta básica e do 
convênio médico.

Além disso, o Sindicato e os 

assuntos de interesse dos 
me t a l ú r g i co s  d a  Dana 
nesta primeira edição do 
Informativo O Diferencial, 
produzido pelo Sindicato dos 
Metalúrgicos de Sorocaba e 
Região especialmente para os 
trabalhadores desta fábrica.
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Informativo próprio nº 1
A categoria metalúr-

gica é referência para 
trabalhadores de outros 
segmentos no País. E 
dentro da categoria, há 
metalúrgicos de deter-
minadas fábricas que se 
destacam ainda mais. É 
o caso da Dana, nos úl-
timos anos.

Diz-se que o diferen-
cial dos metalúrgicos é o 
seu nível de informação 
e de consciência de clas-
se, além de seu espírito 
participativo.

E dentro da catego-
ria, na região de Soroca-
ba, os trabalhadores e as 
trabalhadoras da Dana 
têm esse diferencial.

Sendo assim, os 
membros do Comitê 
Sindical de Empresa 
(CSE) e demais direto-
res do Sindicato conclu-
íram que era hora dos 
metalúrgicos da Dana 
contarem com seu pró-
prio informativo. 

Assim nasceu O Di-
ferencial, que nesta sua 
edição nº 1 trata de 
questões específicas na 
Dana, como grade sala-
rial, convênio médico, 
redução da jornada de 
trabalho e cesta básica. 

Também está em pauta 
nesta edição a campa-
nha salarial dos meta-
lúrgicos da CUT, que 
está apenas começando 
e que precisa do envol-
vimento de todos os 
trabalhadores para ser 
bem-sucedida.

Vale lembrar que o 
diferencial de veícu-
los também é um dos 
carros-chefes de vendas 
da Dana. Por conseqü-
ência, a dedicação e a 
qualidade dos funcio-
nários é determinante 
para a empresa vender 
seus produtos. Daí, a 
necessidade de valori-
zação dos mesmos.

Mas os trabalhado-
res sabem que essa va-
lorização só acontece 
quando eles estão uni-
dos, na luta por con-
quistas coletivas. E o 
objetivo deste O Dife-
rencial é ser o porta-voz 
das reivindicações, o 
propagador das lutas e 
conquistas na Dana.

Parabéns aos traba-
lhadores da Dana. E 
vamos juntos, cada vez 
mais unidos, rumo a 
novas batalhas e novas 
conquistas.

Jornada menor é um dos 
pontos da pauta na Dana

Estão avançadas as ne-
gociações entre Sindicato 
e empresa sobre a redução 
da jornada de trabalho na 
Dana. A jornada atual é de 
44 horas por semana, li-
mite máximo previsto na 
Constituição.

Apesar do diálogo com 
a Dana ser considerado 
produtivo, os membros do 
Comitê Sindical de Empre-
sa (CSE) alertam que é ne-
cessário aos trabalhadores 
demonstrar união  e mobi-
lização, a fim de pressionar 
a fábrica e agilizar a con-
clusão de uma proposta.

Diversas metalúrgicas 

Diadema
O Sindicato dos Metalúr-

gicos está articulando uma 
luta conjunta com o sindica-
to e os trabalhadores da Dana 
em Diadema, que também 
reivindicam a redução da 
jornada de trabalho semanal.

Em breve devemos ter 

novidades sobre o planeja-
mento dessa luta conjunta 
dos metalúrgicos de Soro-
caba e Diadema.

Mas apesar da pauta ser 
basicamente a mesma, os 
companheiros já contam 
com um avanço que os tra-

balhadores da Dana em So-
rocaba ainda não têm: na 
fábrica do ABC paulista, 
todos os sábados são livre.

Portanto, os metalúrgi-
cos de Sorocaba têm que se 
unir ainda mais para equi-
parar as conquistas.

EDITORIAL

da região de Sorocaba, 
especialmente do Gru-
po 3 (autopeças, forjarias 
e fábricas de parafusos), 
já implantaram jornadas 
menores do que 44 horas. 

Grupo ZF, Grupo Schae-
ffler, Metalac (todas de So-
rocaba), Martins e Martins 
(Araçariguama) e FL Smi-
th (Votorantim) são algu-
mas delas.

Melhoria da Cesta Básica
O pedido de melhor 

qualidade nos produtos da 
cesta básica fornecida aos 
trabalhadores está na pauta 
de reivindicações protoco-
lada pelo Sindicato junto à 
Dana.

A qualidade da cesta 
tem gerado muitas recla-
mações entre os funcioná-
rios. Os membros do CSE 
já comunicaram à empresa 
que a insatisfação interna é 
grande.

A expectativa do Sin-
dicato e do CSE e que na 
próxima negociação, a ser 
marcada em breve, a Dana 
apresente uma proposta de 
melhoria nos produtos que 
compõem a cesta.
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Dana promete propor melhorias 
no convênio médico ainda em julho

A Dana se comprometeu 
com o Sindicato dos Metalúr-
gicos a apresentar uma pro-
posta de melhoria no convê-
nio médico dos trabalhadores 
até o final deste mês.

Desde que houve a fusão 
da Multicare com a Global, 
tem sido comum médicos 
deixarem de atender pelo 
convênio. E isso tem gerado 
justas reclamações entre os 
metalúrgicos da Dana.

O objetivo do convênio 
médico é oferecer um servi-
ço em que a confiança nos 
profissionais de medicina é 
fundamental para o paciente. 

É muito ruim o trabalhador 
ou seu familiar se acostumar 
com um profissional e, de-
pois, ter que interromper um 
tratamento no qual confiava 
porque ele (ou ela) deixou de 
atender pelo convênio.

Portanto, é fundamental 
que a empresa dê atenção ur-
gente a essa reivindicação dos 
trabalhadores.

O Sindicato, por sua vez, 
sugere aos trabalhadores estar 
prontos para lutar, coletiva-
mente, por melhorias, caso 
a Dana se recuse a melhorar 
o convênio médico. O prazo 
vence no final deste mês.

Grade salarial: ainda há muitas distorções na Dana
O Sindicato reconhece 

que a Dana vem cedendo re-
ajustes gradativamente para 
muitos trabalhadores. Isso é 
fruto da luta coletiva pela im-
plantação de uma grade sa-
larial na empresa. Por outro 
lado, os dirigentes sindicais 
argumentam com a empresa 
que tem muito trabalhador 
que até o momento não teve 
reajuste.

Para o Sindicato, ain-
da tem muita distorção de 
salários na Dana. Somente 
depois de corrigir todas as 
injustiças, será possível dis-
cutir um plano de cargos e 

salários eficiente.
Além de agilidade na cor-

reção de salários, o Sindicato 
reivindica a implantação de 
um plano de cargos e salários 
justo e transparente.

Sindicato, integrantes do 
CSE e demais trabalhadores 
querem contar com um sis-
tema de informações para 
saber os critérios, as datas, 
os beneficiados e as etapas 
previstas para aplicação da 
grade salarial.

A orientação do Sindicato 
para agilizar a correção das 
distorções é uma só: mobili-
zação!
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Começa a campanha salarial 
2010 dos metalúrgicos da CUT

Na semana passada hou-
ve a negociação inaugural 
entre a Federação Estadual 
dos Metalúrgicos da CUT 
(FEM) e a bancada patro-
nal do Grupo 3 (autopeças, 
forjarias e fábrica de para-
fusos).

A expectativa é que nos 
próximos dias tenham início 
as reuniões práticas, onde 
será discutido o conteúdo 
na pauta dos metalúrgicos. 
As principais reivindica-
ções este ano são: reposi-
ção integral da inflação dos 
últimos 12 meses, aumento 
real de salários, valorização 
dos pisos salariais, redução 
da jornada sem redução de 
salários e licença materni-
dade de 180 dias.

Nos últimos anos, os 
metalúrgicos da Dana em 
Sorocaba têm saído na fren-
te nas campanhas salariais e 

firmado acordos antes mes-
mo da conclusão das nego-
ciações estaduais.

“Os trabalhadores da 
Dana têm ótimo grau de 
consciência e de organiza-
ção. Isso facilita e agiliza 
as conquistas. Temos certe-
za que este ano, mais uma 
vez, os companheiros vão 
dar exemplo de participa-
ção nas lutas sindicais, para 
o estado inteiro”, afirma o 
secretário-geral do Sindi-
cato, Valdeci Henrique da 
Silva, o Verdinho.

A campanha salarial em 
Sorocaba é referência para 
os metalúrgicos de outras 
regiões. O Sindicato local 
conta com dois diretores na 
FEM-CUT, João de Mora-
es Farani, vice-presidente 
da federação; e Marcos Ro-
berto Latino, diretor de or-
ganização.

Os trabalhadores da Dana, em Sorocaba, costumam sair na frente na campanha; este ano não deve ser diferente
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Veja quem são os integrantes do CSE na Dana

Anísio Daniel Pena Antônio  
Clemente dos Santos

Edvaldo Gomes Sidnei César  
Ferreira de Mello


