
RENASCIMENTO

Sindicato volta a ter dirigentes 
sindicais no grupo Metso

Depois de mais de quinze anos sem nenhum trabalhador do gru-
po participando da direção do Sindicato dos Metalúrgicos, a Metso 
voltou a contar com funcionários da linha de produção na direção 
do Sindicato. E são três: Alessandro, Saldanha e Ozéias. 

Os últimos funcionários da Metso a integrar a direção do Sindi-
cato foram Arnô Pereira e Fernando Rodrigues da Silva, em 1994, 
quando o modelo sindical dos metalúrgicos ainda não adotava a po-
lítica sindical de Comitê Sindical de Empresas, os CSEs.

CSE, um novo jeito 
de fazer sindicalismo

Conheça o modelo de organização 
no local de trabalho implantando pelo 
Sindicato dos Metalúrgicos de Soroca-
ba e Região desde 2002.

Além de levar a presença do Sindi-
cato para dentro da fábrica, o modelo 
de eleição com CSE é mais democráti-
co e representativo. 

Trabalhadores querem 
melhoria no transporte

Trabalho aos sábados 
é criticado na Fundição

Paper e Automotion 
não pagam PPR
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Renasceu
O Sindicato dos Me-

talúrgicos sempre foi 
presente na vida dos 
trabalhadores de Soro-
caba e região. No grupo 
Metso, porém, ele an-
dava adormecido havia 
vários anos. Devido à 
política antissindical 
que a empresa adota, os 
funcionários do grupo 
não contavam com re-
presentação sindical no 
local de trabalho desde 
1994.

Nas eleições sindi-
cais deste ano, reali-
zadas em fevereiro e 
março, em primeiro 
e segundo turno, res-

pectivamente, os tra-
balhadores mostraram 
maturidade e elegeram 
três companheiros: 
Alessandro Pereira Oli-
veira e Francisco Lucré-
cio Junior, o Saldanha, 
na divisão fundição, e 
Ozéias Carlos Beltramo, 
na Equipamentos.

“Fico feliz em par-
ticipar desse renasci-
mento sindical dentro 
da Metso e dizer que 
eu, o Alessandro e o 
Saldanha agradecemos 
imensamente a con-
fiança que os trabalha-
dores depositaram em 
nós”, diz Ozéias.

O QUE É CSE?
A sigla CSE significa 

Comitê Sindical de Em-
presas. É um modelo de 
organização sindical no 
local de trabalho, que 
permite que células [re-
presentantes] do Sindi-
cato atuem dentro da em-
presa, no chão da fábrica, 
na figura de um trabalha-
dor eleito pelo voto direto 
dos seus companheiros.

O Sindicato dos Me-
talúrgicos de Sorocaba 
adotou esse sistema de 
organização Sindical em 
2002.

Nesse modelo, a elei-
ção sindical é realizada 
em dois turnos; no pri-
meiro, os trabalhadores 
de cada fábrica, onde 
há organização e conse-
quentemente candidato 
ao CSE, elegem os repre-
sentantes do comitê da-
quela fábrica.

Ao ser eleito no pri-
meiro turno, o trabalha-
dor passa a integrar a di-
reção plena do Sindicato 
e  poderá, também, dispu-
tar cargo na direção exe-
cutiva ou nos conselhos 

da direção na votação do 
segundo turno.

Atualmente, a dire-
ção plena do Sindicato é 
composta por 130 traba-
lhadores distribuídos em 
51 CSEs por 50 fábricas 
e um na Amaso (Asso-
ciação dos Metalúrgicos 
Aposentados); a maioria 
continua nos seus respec-
tivos CSEs, dentro da em-
presa, no chão de fábrica.

“Cada CSE representa 
o Sindicato dentro da fá-
brica”, diz Alessandro Pe-
reira Oliveira.

CSE é modelo avançado
O modelo de eleição 

com comitês sindicais 
de empresa (CSE) é con-
siderado pela CNM/CUT 
(Confederação Nacional 
dos Metalúrgicos) como 
um dos mais avançados e 
democráticos do país.

Ele permite a eleição 
de um número de repre-

sentantes sindicais bem 
maior do que nas vota-
ções tradicionais.

Na eleição convencio-
nal, um número sempre 
fixo de candidatos (cerca 
de 30) formam chapas 
para disputar as eleições. 
Dessa forma, trabalhado-
res de poucas empresas 

contam com represen-
tantes diretos na direção 
sindical.

No formato CSE, pode 
haver representação sin-
dical na empresa sempre 
que houver organização 
dos trabalhadores e pedi-
do de realização de elei-
ções locais.

União é  
determinante

A união dos trabalhadores é determinante no forta-
lecimento do CSE e, por extensão, do Sindicato em si.

Por isso a importância da participação dos traba-
lhadores nas assembleias. Uma assembleia calorosa, 
com a participação de todos, demonstra força dos tra-
balhadores, fortalece os integrantes do CSE na mesa 
de negociação e faz, com certeza, a empresa a pensar 
duas vezes antes de dizer não a uma reivindicação 
dos empregados.

“Por isso todos os funcionários do grupo  
Metso – fundição, equipamento, paper e automotion 
-  devem estar sempre unidos”, defende Saldanha.

Francisco Lucrécio 
Junior Saldanha 
Metso Fundição

Ozéias 
Carlos Beltramo 

Metso Equipamentos

Alessandro 
Pereira Oliveira 
Metso Fundição
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Igualdade para todos

Os trabalhadores da divisão fundição que-
rem receber o mesmo tratamento, em relação 
a folgas, que os colegas da divisão equipa-
mentos recebem.

Por isso, a principal reivindicação do pes-

soal da fundição é a redução de jornada, sem 
redução de salário, que permita folga em sá-
bados alternados e, aos domingos, para o 
pessoal do terceiro turno.

“A empresa fala muito em qualidade de 

vida para os funcionários, mas na prática 
não age para que essa qualidade aconteça. 
Acreditamos que a implantação de folgas 
aos sábados seria uma atitude prática da 
empresa nesse sentido”, diz Saldanha.

Muita espera para voltar para casa
Nesse renascimento 

sindical, o CSE da Metso 
tem uma série de reivin-
dicações. Entre elas está 
a melhoria no transpor-
te. Os trabalhadores têm 
se queixado da demora, 
tanto nos trajetos longos, 
quanto na espera para 
deixar a fábrica no final 
do expediente.

“Tem setor que fica es-
perando até 40 minutos, 
no final do expediente, 
para ir embora. As pes-
soas têm compromisso 
e não podem terminar o 
trabalho e ficar à mercê 
da empresa, esperando 
a boa vontade da fábrica 
para liberar o retorno”, 
reclama Ozéias.

Além da demora no 
transporte de retorno, 
algumas linhas também 
são operadas por veícu-
los [vans] desconfortá-
veis.

WWW.SMETAL.ORG.BR
o portal do metalúrgico de Sorocaba e região
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O descanso aos sábados deve ser igual para todos os trabalhadores das quatro divisões do grupo Metso

Trabalhadores não podem esperar até 40 minutos após o expediente para voltar para casa

NOTÍCIAS - VÍDEOS - FOTOS - ARTIGOS E MUITO MAIS!



Por que a Paper e Automotion 

NÃO PAGAM PPR?
O CSE gostaria de con-

tar com o apoio de todos 
os trabalhadores da divi-
são equipamentos e fun-
dição na defesa dos di-
reitos dos companheiros 
contratados pelas divi-
sões Paper e Automotion.

Um dos principais pre-
juízos desses colegas de 
trabalho é a não-negocia-
ção do PPR de 2011 para 
esses trabalhadores até o 
momento.

“O CSE exige abertura 
de negociação com a em-
presa. Não podemos acei-
tar que mais de 100 traba-
lhadores do mesmo grupo 
fique sem o benefício que 
os demais companheiros 
da fundição e equipamen-
tos já conquistaram”, criti-
ca Alessandro.

“A solidariedade deve 
estender também aos 
nossos companheiros das 
empresas terceirizadas”, 
completa Saldanha.

A pauta é longa e 
todos são iguais

A reivindicação dos trabalhadores do grupo 
Mesto é extensa e não será atendida assim, de 
imediato. Para que possamos quebrar algumas 
barreiras e melhorar as nossas condições no lo-
cal de trabalho e o nosso salário, a batalha será 
bastante longa.

Por isso a importância da união de todos os 
trabalhadores; o fim da separação entre mensa-
listas e horistas. “No escritório, na linha de pro-
dução ou na logística, somos todos funcionários 
do mesmo grupo”, completa Ozéias.

Vamos aproveitar 
o renascimento 

do Sindicato 
dentro da Metso e  
ampliar o número 

de sócios da 
nossa entidade.

Procure um dos 
representantes 
do CSE, saiba 

as vantagens de 
você ser sócio e  
colabore com o 
fortalecimento 

da sua categoria.

FIQUE SÓCIO
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Além dos trabalhadores da Paper e Automotion, os terceirizados também precisam de PPR 


