
Veja a proposta apresentada pela Gerdau de 
Araçariguama e a contraproposta do Sindicato

Acordo de turnos
continua indefi nido

Saiba neste informativo como andam as negociações entre o Sindicato e a Gerdau sobre os turnos
de revezamento. Nenhum acordo será fi rmado sem antes ser aprovado pelos trabalhadores
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Novos sócios do Sindicato vão ajudar o Gpaci e concorrer a um carro 0 Km; 
associados mais antigos também vão concorrer ao veículo Pag. 4
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O Sindicato já teve 
quatro negociações 
com a Gerdau de Ara-
çariguama sobre a re-
novação do acordo para 
os metalúrgicos que 
trabalham em turnos 
de revezamento. Até o 
momento, as propostas 
apresentadas pela em-
presa não foram satisfa-
tórias para os funcioná-
rios. Vale lembrar que o 
interesse em renovar o 
acordo é da empresa; e 
não dos trabalhadores.

A pauta de reivin-
dicações, contendo as 
condições para os fun-
cionários aceitarem o 
acordo, foi entregue 
pelo Sindicato à Gerdau 

no último dia 3 de abril.
A proposta do Sindi-

cato é de 20% de adi-
cional nos salários de 
quem trabalha em turno 
de revezamento. Outra 
opção dada pelo Sin-
dicato à empresa é um 
adicional de 15% nos 
salários e uma bonifi -
cação de R$ 5 mil para 
cada funcionário que 
trabalha em turno de re-
vezamento.

A empresa ainda 
não chegou nem perto 
de atender à reivindi-
cação, mas o Sindica-
to continua insistindo 
em negociar um acordo 
vantajoso para os traba-
lhadores.

No acordo anterior, a 
Gerdau de Araçariguama 
pagou 15% de adicional 
e R$ 3 mil de bonifi cação 
por funcionário que cum-
pre turno de revezamento. 
Esta vez, no início das ne-
gociações, ela quis reduzir 
o valor, oferecendo 15% de 
adicional e R$ 1.500 de bo-
nifi cação.

Na semana passada, em 
nova reunião com o Sindi-
cato, a empresa aumentou 

um pouco a proposta: 15% 
de adicional e R$ 2 mil de 
bonifi cação. Como o Sindi-
cato sabe que esse percentu-
al e esse bônus não atendem 
às expectativas dos funcio-
nários, rejeitou a proposta 
na mesa de negociações.

Ao negar um bom acordo 
de turnos, a Gerdau ofende 
os trabalhadores, pois o es-
forço deles para atender às 
necessidades da empresa é 
inegável.

Para o Sindicato, o acordo 
ideal, que reconheça o valor 
dos trabalhadores que cum-
prem turno de revezamento, 
é de 20% de adicional sobre 
os salários e R$ 5 mil de bo-
nifi cação.

A empresa, por outro 
lado, quer reduzir o valor do 
acordo em relação às nego-
ciações de dois anos atrás, 
quando ela pagou 15% de 
adicional e R$ 3 mil de bô-
nus.

Mas para tentar chegar 
a um consenso, o Sindicato 
chegou a oferecer uma con-
traproposta: 15% de adicio-
nal, R$ 3 mil de bônus e um 
dia de folga a mais por mês.

A resposta da Gerdau foi 

que ela não consegue “ope-
racionalizar” as folgas. Ou 
seja, considera muito esfor-
ço administrar essas folgas 
extras para quem cumpre 
turno de revezamento.

Em resumo, a direção da 
empresa está sendo intran-
sigente. O máximo que ela 
ofereceu, até agora, depois 
de quatro reuniões com o 
Sindicato, foi 15% de adi-
cional e R$ 2 mil de bônus. 

Mas o Sindicato continua 
aberto às negociações para 
tentar chegar a um acordo 
melhor para os trabalhado-
res. Afi nal, o interesse em 
renovar o acordo é muito 
mais da empresa do que dos 
funcionários.

Propostas da empresa Contraproposta do Sindicato

Os diretores sindicais João Farani e Gilberto Almeida Silva conversam com os metalúrgicos durante assembleia

Proposta da empresa ainda não
traz benefícios aos trabalhadores

NEGOCIAÇÃO

ACORDO DE TURNOS

SINDICALIZE-SE
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Os trabalhadores de-
vem estar cientes de que 
o revezamento só é bom 
para a empresa. Para o fun-
cionário, rodar turno é um 
desgaste enorme. Se não 
houver uma compensação 

fi nanceira razoável, o esfor-
ço não vale a pena.

A Gerdau de Araçari-
guama atualmente tem 550 
trabalhadores. Desses, 250 
cumprem turnos de reveza-
mento.

Por mais que a empre-
sa chore na hora de pagar 
compensações aos traba-
lhadores, se ela insiste em 
operar turnos em sistema de 
revezamento, é porque vale 
a pena para elas. Para os tra-

balhadores, é uma vida des-
regulada, cansativa, de me-
nos tempo para a família. 
Portanto, a compensação 
fi nanceira deve ser justa.

O Sindicato aguarda 
uma nova proposta da em-

presa para levar a questão 
para assembleia. O prazo é 
até o fi nal deste mês. Caso 
contrário, o Sindicato irá de-
nunciar a Gerdau por estar 
rodando turnos de reveza-
mento de forma irregular.

O Sindicato recebeu denúncias de que chefes, 
chamados de gestores, estão pressionando os traba-
lhadores para aceitarem a proposta da Gerdau refe-
rente ao acordo de turnos. A diretoria do Sindicato 
não vai tolerar esse tipo de comportamento da che-
fi a, que só prejudica as negociações.

Chefe não é negociador e não deveria se meter 
nas relações trabalhistas. As negociações são reali-
zadas entre a direção da empresa e a direção do Sin-
dicato. Interferências indevidas de chefes, no chão 
de fábrica, podem vir até a emperrar o diálogo.

O Sindicato pede aos trabalhadores que conti-
nuem denunciando os casos de pressão interna, aos 
diretores sindicais, nas sedes do Sindicato ou pelo 
site www.smetal.org.br

Não aceite
pressões
internas

Revezamento só é
bom para a empresa

ACORDO DE TURNOS
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Que a empresa fi xe turno então

Até dia 25 novos sócios vão colaborar 
com Gpaci e concorrer a um carroSindicato

vai denunciar 
turno à GRTE 

Se a Gerdau não tem 
interesse em valorizar 
os trabalhadores de tur-
nos de revezamento, 
que opere em regime de 
turnos fi xos.

Para o trabalhador, 
é muito mais vantagem 
trabalhar todos os dias 
no mesmo horário. Se a 
empresa quer produzir 
com turmas de reveza-
mento, que ofereça uma 
proposta atraente para 
os funcionários terem 

um benefício fi nanceiro 
justo pelo enorme esfor-
ço.

Em resumo, o Sin-
dicato orienta os traba-
lhadores a se manterem 
unidos e mobilizados 
em torno das duas op-
ções:

1. Turnos fi xos;
2. Turno de reveza-

mento com vantagem 
fi nanceira compatível 
com o esforço dos fun-
cionários.

Vai até o próximo dia 
25 de junho a promoção 
do Sindicato dos Metalúr-
gicos em que novos sindi-
calizados contribuem com 
a manutenção do hospital 
do câncer infantil, o GPA-
CI - Grupo de Pesquisa e 
Assistência ao Câncer  In-
fantil.

 A colaboração com o 
hospital não tem nenhum  

custo para o novo sócio. 
Ao se associar ao Sindi-
cato, automaticamente a 
entidade irá comprar um 
cupom de ajuda ao GPA-
CI.

Os cupons da campa-
nha Acelera GPACI, que 
prevê o sorteio de um car-
ro Space Fox Trend, fi ca-
rão guardados no Sindica-
to. Caso algum número do 

Sindicato seja premiado, o 
carro será sorteado entre 
todo o quadro  de meta-
lúrgicos sindicalizados (25 
mil trabalhadores).

O GPACI vai sortear  o 
carro no dia 30 de junho. 
Cada cupom custa R$ 15 
(mas não haverá custo 
aos sindicalizados). Saiba 
mais em www.smetal.org.
br ou www.gpaci.org.br

A Gerdau de Araça-
riguama tem até o fi nal 
de junho para apresen-
tar uma proposta viá-
vel de turnos de reve-
zamento. Caso ela não 
apresente a proposta e 
continue operando nes-
se modelo de turnos, o 
Sindicato vai denunciar 
a empresa à Gerência 
Regional do Trabalho e 
Emprego (GRTE, anti-
ga DRT).

A GRTE é a repre-
sentante regional do 
Ministério do Trabalho 
e deverá fi scalizar a 
Gerdau após pedido do 
Sindicato. Se a empre-
sa estiver rodando em 

turnos de revezamento 
sem acordo com o Sin-
dicato, poderá ser autu-
ada e multada.

A expectativa do 
Sindicato é que a em-
presa retome nego-
ciações e ofereça uma 
proposta de acordo dig-
na de ser levada para 
votação em assembleia 
dos trabalhadores. Ou 
então, que a Gerdau 
fi xe os turnos. 

Caso contrário, o 
Sindicato vai pedir fi s-
calização à GRTE e de-
nunciar eventuais irre-
gularidades a todos os 
órgãos de fi scalização 
do trabalho.

WWW.SMETAL.ORG.BR
O portal do metalúrgico de Sorocaba e região

ACORDO DE TURNOS

Ademilson Terto da Silva, presidente do Sindicato, durante assembleia com os trabalhadores na portaria da fábrica


