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Um Sindicato com história
Foguinho

que merece respeito

A unidade dos metalúrgicos de Sorocaba tem servido de exemplo aos trabalhadores do país há décadas; na foto acima, mobilização recente; abaixo, imagem do início dos anos 90

A organização dos metalúrgicos em Sorocaba começou em 1939, com a fundação de uma associação da
categoria. Mas essa primeira
instituição teve vida curta e
no ano seguinte já não há registro de atividades sindicais.
Mas em 1946 uma nova
associação de metalúrgicos foi

criada e prosperou. Em 12 de
abril de 1954 a associação recebeu autorização do governo,
então necessária, para atuar
como Sindicato de Classe.
Porém, em 1964, o Sindicato dos Metalúrgicos, como
muitos outros do país, foi vítima da ditadura militar, que
cassou a diretoria que havia

sido eleita pelos trabalhadores e nomeou interventores
para dirigir a entidade.
Nos anos 60 e 70, as eleições sindicais foram controladas de perto pela ditadura
e pelos empresários. Não havia possibilidade de grupos
que se opunham ao regime
serem eleitos.

Arquivo

PIONEIRISMO - Os primeiros anos

No início dos anos 80, a
Justiça reconheceu que havia fraude no processo eleitoral do Sindicato dos Metalúrgicos e marcou eleições
democráticas para agosto de
1983.
Nessas eleições, concorreram 3 chapas com candidatos à diretoria. Venceu a
chapa 3, liderada por Wilson
Fernando da Silva, o Bolinha, que participaria, no mês
seguinte, do congresso que

fundou a Central Única dos
Trabalhadores (CUT), juntamente com seu velho amigo
e companheiro de profissão,
Luiz Inácio Lula da Silva.
Nos anos seguintes, houve uma evolução sem precedentes na representação
sindical metalúrgica de Sorocaba e região. O Sindicato
passou a lutar, de fato, por
melhores salários e condições de trabalho.
Ainda era ditadura mi-

DEMOCRACIA

Ainda em meados dos anos
80, a categoria participou de
movimentos para eleger representantes dos trabalhadores ao
Congresso Nacional Constituinte. Entre os eleitos estava
o líder metalúrgico Luiz Inácio
Lula da Silva.
Em 1988, o Congresso Nacional debateu e aprovou a
Constituição Brasileira, que

Paulo Andrade

Fizemos
história

litar, mas os metalúrgicos
começaram a participar de
votações em assembleias nas
portas de fábrica e a receber
boletins informativos sobre
as atividades sindicais e sobre as lutas dos trabalhadores em Sorocaba e no Brasil.
Pela primeira vez na história recente, os metalúrgicos começaram a ocupar
praças públicas para se manifestar e exigir liberdade e
direitos sociais.

Paulo Andrade

OUSADIA - O Sindicato nas fábricas

Wilson Fernando da Silva, o Bolinha, ao microfone, foi o principal líder dos anos 80

restabeleceu a democracia no
país e trouxe a ampliação de
direitos trabalhistas, como 1/3
sobre as férias, a licença maternidade de 180 dias, 40% sobre
o FGTS como multa ao empregador em caso de demissão e a
redução da jornada de trabalho
de 48 para 44 horas semanais,
entre outras.
Em 1989, os metalúrgicos

de Sorocaba lutaram com garra
para que Lula fosse eleito o primeiro presidente do Brasil no
regime democrático. Mas Fernando Collor venceu as eleições e se revelou talvez o pior
presidente que o país já teve.
Imediatamente, o Sindicato
dos Metalúrgicos de Sorocaba
se engajou na campanha pelo
impeachment de Collor.

ANOS 90
A luta contra o desemprego

Uma das principais lutas dos metalúrgicos nos anos 90 era contra a crise e por mais empregos

No governo Collor, a categoria metalúrgica caiu de
25 mil para 18 mil trabalhadores na região de Sorocaba.
Mas mesmo na época de
crise de corrupção e crise
econômica, com inflação na
casa dos 80% ao mês, os metalúrgicos da região de Sorocaba foram os primeiros do
país a conquistar o reajuste
mensal de salários, com base
no índice inflacionário. Essa
conquista foi liderada, sem
dúvida nenhuma, pelo Sindicato dos Metalúrgicos.
Em 1992, a diretoria do
Sindicato dos Metalúrgicos
de Sorocaba lançou o modelo de atuação chamado
Sindicato Cidadão, que ins-

pirou incontáveis outras entidades representativas pelo
país. Esse modelo pressupõe defender os direitos dos
trabalhadores não apenas no
ambiente de trabalho, mas
também na sociedade. Isso
significa lutar por saúde,
educação, moradia, lazer,
cultura, emprego, entre outros direitos de cidadania.
Representação política
Também em 1992, o
líder metalúrgico sorocabano Hamilton Pereira quase
foi eleito prefeito de Sorocaba pelo PT. O candidato
Paulo Mendes venceu as
eleições por uma diferença
de apenas 2,6% dos votos

(6.964 eleitores).
Mas em 1994, Hamilton
Pereira foi eleito o primeiro
deputado estadual metalúrgico da região. Atualmente,
Hamilton cumpre seu quinto mandato como deputado,
sempre classificado como um
dos mais atuantes, competentes e éticos do parlamento estadual. Ou seja, um orgulho
para a categoria metalúrgica.
A partir da eleição de
Hamilton, os metalúrgicos
viram como é importante ter
representantes da classe trabalhadora no poder público;
e elegeram Arnô Pereira e,
mais recentemente, Izídio de
Brito como vereadores metalúrgicos.

CRISES - Economia em frangalhos
Os anos 90 foram marcados pelas sucessivas crises
econômicas, com fechamento de empresas, demissões
em massa e flexibilizações
de direitos trabalhistas. O
Sindicato dos Metalúrgicos,
mais uma vez, destacou-se
por liderar iniciativas contra
o desemprego, como os investimentos em qualificação
profissional, os acordos anti-

tdemissões e o incentivo às
políticas de desenvolvimento regional.
A luta sindical nas fábricas - e a participação dos
metalúrgicos nos debates
econômicos e sociaisv - contribuiu para que a categoria
metalúrgica se mantivesse
no patamar de 18 a 19 mil
trabalhadores na região.
Na questão do emprego,

o presidente Fernando Henrique, alvo de críticas do
movimento sindical filiado à
CUT, não conseguiu sequer
recuperar o estrago feito por
Fernando Collor. Quanto
mais fazer o Brasil evoluir.
Por isso, os metalúrgicos
saíram às ruas inúmeras vezes para protestar contra o
governo. Esse também é um
papel do Sindicato, além das

negociações por melhores
salários e condições de trabalho.
Ameaças contra direitos
Durante os anos 90, não
foram poucas as vezes em
que os patrões ameaçaram
os metalúrgicos com redução
salarial e projetos de suspensão de direitos trabalhistas,
como férias, 13º, pagamento

de horas-extras, entre outros.
O Sindicato dos Metalúrgicos sempre se negou a assinar acordos prejudiciais à categoria e ainda liderou várias
mobilizações contra abusos
de empresários e governo na
época. Nem todos os sindicatos agiram dessa forma. Alguns aceitaram acordos que
feriam totalmente a legislação trabalhista.

A partir de 2003, com a
eleição de Lula Presidente,
a economia se estabilizou de
verdade e a categoria metalúrgica em Sorocaba ganhou
muito com isso. Saltamos de
menos de 20 mil trabalhadores nos períodos de Fernando Henrique, Itamar Franco
e Collor na presidência para
mais de 45 mil hoje em dia
(2012).
Mas mesmo assim as lutas sindicais nas fábricas e
na sociedade não pararam.
Em 2007, os antigos neoliberais de governos passados
queriam aprovar, no Congresso Nacional, uma emenda à Constituição que permitia ao patrão eliminar quase
todos os direitos trabalhistas, como férias, adicional
de férias, 13º salário, multa
sobre o FGTS por demissão
e licença maternidade.
Segundo essa proposta,
chamada de Emenda 3, para

se livrar de todas as responsabilidades trabalhistas, o
empresário teria toda a liberdade para obrigar o funcionário a abrir uma microempresa, transformando-o
em Pessoa Jurídica (PJ).
Regido por um contrato de
PJ, o trabalhador perderia
os direitos garantidos pela
Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT).
A artimanha neoliberal
foi combatida com energia
pelos sindicatos da CUT.
Novamente, o Sindicato dos
Metalúrgicos de Sorocaba
destacou-se nacionalmente por sua luta, nas fábricas
e nas ruas da cidade, por
suas mobilizações contra a
Emenda 3.

Grupo Imagem

LULA - Categoria cresce mais de 100%

O perigo ainda existe
A Emenda 3 foi engavetada, mas pode ser ressuscitada a qualquer momento
por empresários e partidos

Durante comício pela sua reeleição, Lula recebe Bolinha e Izídio no palanque

de direita, caso percebam
que os trabalhadores estão
desunidos, sem representantes no poder e sem sindicatos
fortes para liderar suas lutas.
Em 2009, os trabalhadores tiveram que enfrentar

os oportunistas que, devido
a turbulências na economia dos países mais ricos,
anunciavam uma grave crise
que supostamente afetaria o
Brasil. Em nome dessa falsa
premonição, muitas empre-

sas propuseram reduzir salários. Ao contrário de outras
categorias, o Sindicato dos
Metalúrgicos não aceitou a
proposta e os trabalhadores
puderam manter seus rendimentos integrais.

Jesus Vicente

DIREITOS - Convenção Coletiva
é uma conquista anual

As mobilizações públicas em Sorocaba ajudam a impulsionar a campanha salarial da FEM/CUT

Mesmo debaixo das mais
graves crises, os metalúrgicos
conseguiram manter inclusive a cláusula da Convenção
Coletiva que garante estabilidade no emprego às vítimas
de acidentes e doenças ocupacionais na categoria.
Essa cláusula da estabilidade não existe na imensa
maioria das outras profissões. Mas os metalúrgicos
conquistaram e mantêm esse
direito com muita luta, ano a
ano, em cada renovação da
Convenção Coletiva.

Não cobramos taxa confederativa
Muitos sindicatos do país
cobram, mensalmente, de
sócios e não sócios, a contribuição confederativa. O
Sindicato dos Metalúrgicos
de Sorocaba e Região, no entanto, não cobra essa taxa de
ninguém.
Portanto, toda a categoria
metalúrgica na região de Sorocaba é isenta da taxa confederativa. Isenção que não
é comum na maioria dos sindicatos, que cobram algo em

torno de 1% ou 2% ou valores fixos mensais de cada trabalhador. Isso, sem abrir mão
de outros descontos, como
mensalidades, imposto sindical ou taxas assistenciais.
Como o Sindicato dos
Metalúrgicos de Sorocaba e
Região prioriza a manutenção financeira por meio das
mensalidades dos associados,
não cobra a contribuição (ou
taxa) confederativa, que inclusive está prevista na Cons-

tituição Federal.
Mas não seria justo isentar os não-sócios de tudo. O
Sindicato em Sorocaba conta
com a taxa negocial como a
única contribuição direta dos
não-associados. Vale lembrar que o Imposto Sindical,
de março, é uma cobrança
indireta, exigência de lei federal, e o valor é distribuído
entre sindicatos, federações,
confederações, centrais sindicais e governo.

Nos períodos de crise, a
maioria das categorias profissionais não conseguia sequer repor as perdas com a
inflação nos salários. Mas os
metalúrgicos, além de repor
a inflação, com frequência
conquistavam ganhos reais
nos salários, mesmo durante
as crises econômicas.
Certamente o patamar
salarial dos metalúrgicos estaria bem mais baixo hoje se
o Sindicato não tivesse tido
força suficiente para impedir
reduções de salários e garan-

tir reajustes para a categoria.
Muitas cláusulas sociais da
Convenção Coletiva também
estariam extintas, com certeza.
A Convenção Coletiva
dos Metalúrgicos da CUT
tem mais de 80 cláusulas com
garantias a todos os trabalhadores da categoria. Cada uma
delas conquistada com muita
garra, coragem e consciência
dos metalúrgicos sindicalizados, que vem fortalecendo o
Sindicato década após década, ano após ano.

TAXA NEGOCIAL
Faça as contas
Tem trabalhador que reclama por pagar a taxa negocial
de 6% (dividida em duas parcelas de 3%) quando o reajuste é de, por exemplo, 8%. Reclamam que a diferença é de
2%. Mas isso não é verdade.
Faça as contas.
Tomando como exemplo
um salário de R$ 2 mil, um

reajuste de 8% significa que o
trabalhador passa a ganhar R$
2.160. No ano, esse valor adicionado ao salário representa
um ganho de, no mínimo, R$
2.130 (salários, 13% e férias).
Praticamente um salário a
mais no ano. Já a taxa de 6%
sobre o salário de R$ 2.000 representa R$ 120 no ano.

Foguinho

A DECISÃO É SUA
fique sócio ou faça oposição
Mas fique
ciente de que ao
se opor à taxa
negocial - única
contribuição
que o nãosócio paga
diretamente
ao Sindicato você vai estar
prestando um
favor ao patrão
e enfraquecendo
sua própria
categoria
profissional.

OBRIGADO

Sócio é quem
financia as lutas
A contribuição mensal
dos metalúrgicos sindicalizados é fundamental para
manter a estrutura e os instrumentos de atuação sindical. Por exemplo: os prédios
da entidade, os veículos, a
assessoria jurídica, as ações
judiciais e os estudos econômicos. Também fazem parte
dessa estrutura os gastos com
processos de negociação, as
ferramentas de comunicação, os cursos de preparação
e de formação, entre muitos
elementos necessários para
atender a uma categoria for-

mada por mais de 45 mil trabalhadores na região.
Além disso, quanto mais
sócios o Sindicato tiver,
mais fortalecido ele se torna nas negociações com as
fábricas, com a Fiesp e para
ampliar os direitos dos trabalhadores nas fábricas e na
sociedade.
Atualmente, a mensalidade sindical é de 1,5% do salário base do metalúrgico. O
teto do desconto é de R$ 66.
Ou seja, mesmo quem ganha
um salário mais alto paga,
no máximo, R$ 66.

