
O Sindicato dos Metalúrgicos continua empenhado em agilizar as 
negociações com a Dana para solucionar pendências e atender às 

reivindicações dos trabalhadores da empresa. Para isso, o apoio de todo o 
pessoal que trabalha na fábrica é fundamental. 

Os principais itens da pauta que o Sindicato tem debatido com a Dana são 
a redução da jornada de trabalho sem a diminuição do salário, o fim da 

postura antissindical da empresa e a diminuição do excesso de horas extras. 
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Mobilização garante descanso
em sábados alternados

O apoio e a mobilização dos 
trabalhadores da Dana demons-
trados recentemente garantiu o 
retorno do descanso em sábados 
alternados. Em 2011, o Sindicato 
dos Metalúrgicos de Sorocaba e 
Região conseguiu estabelecer um 
acordo para a redução da jorna-
da, de 44 para 42 horas semanais, 
sem a redução dos salários. 

O acordo, à época aprovado 

pelos trabalhadores em assem-
bleia, também previa a manuten-
ção do tempo de almoço de 30 
minutos e direito à folga em sá-
bados alternados. 

Porém, devido ao excesso de 
horas extras, a Gerência Regio-
nal do Ministério do Trabalho e 
Emprego (GRTE), antigo DRT, 
decidiu não homologar a reno-
vação do acordo. 

Sem a homologação do acor-
do no início desse ano, o horá-
rio de almoço voltaria a ser de 
uma hora e a jornada, portanto, 
passaria a contar com apenas um 
sábado de folga por mês. 

Foi somente com a mobili-
zação dos trabalhadores que a 
empresa decidiu voltar atrás e 
estabelecer novo acordo que 
garantiu o retorno do descanso 

em sábados alternados. “A pres-
são dos trabalhadores durante 
assembleia mostrou que o pes-
soal está mobilizado e a empresa 
voltou atrás. Isso só foi possível 
graças à mobilização dos traba-
lhadores e a conquista da redu-
ção da jornada para 42 horas”, 
afirma o diretor do sindicato 
Valdeci Henrique da Silva, o Ver-
dinho.
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Doenças ocupacionais
preocupam trabalhadores

Sindicalização demonstra consciência dos trabalhadores

A saúde dos trabalhadores da Dana é 
motivo de preocupação. Isso porque o ex-
cesso de horas extras tem sido responsá-
vel por uma série de acidentes de trabalho, 
deixando vários trabalhadores lesionados. 

Além disso, vários metalúrgicos da 
Dana que são acometidos por uma doen-
ça ocupacional relatam que a fábrica tem 

resistência em abrir um Comunicado de 
Acidente de Trabalho (CAT).

O Sindicato dos Metalúrgicos pede que 
os trabalhadores se atentem aos riscos à 
saúde em função da jornada excessiva de 
trabalho e que sejam conscientes e crite-
riosos na hora de se submeterem às horas 
extras.

Apesar da postura antissindical da Dana, o 
Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Re-
gião agradece o reconhecimento dos traba-
lhadores à atuação da entidade.  Atualmente, 
80% dos funcionários da Dana são sócios do 
Sindicato dos metalúrgicos. 

No dia 11 de junho uma equipe do Sin-
dicato esteve na fábrica e recebeu a adesão 
de mais 105 novos sócios. Dos 644 funcio-
nários da Dana, 514 são sindicalizados. “Esse 
número expressivo de sócios demonstra a 
consciência dos trabalhadores. O Sindicato 

dos Metalúrgicos estará, sempre, lutando 
junto com os trabalhadores da Dana para 
melhores condições de trabalho”, afirma o 
diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Sorocaba e Região, Valdeci Henrique da Silva, 
o Verdinho. 

Postura antissindical
tem que acabar

O Sindicato dos Metalúrgicos 
pede empenho e mobilização dos 
trabalhadores para que seja possível 
acabar com a postura antissindical 
praticada pela Dana. O Sindicato é o 
representante legítimo dos metalúr-
gicos e exige respeito por parte da 
empresa. “Não é de hoje que a fábrica 
demonstra postura antissindical. So-
mente com a mobilização dos traba-
lhadores é que conseguiremos mais 
avanços no local do trabalho”, afirma 
Valdeci Henrique da Silva [foto ao 
lado], diretor do Sindicato dos Me-
talúrgicos de Sorocaba e Região.

Jornada de 40h
é possível

O próximo desafio a ser enfrentado pelos traba-
lhadores da Dana é a redução da jornada de 42 para 
40 horas sem diminuição dos salários. Bandeira his-
tórica da Central Única dos Trabalhadores (CUT), a 
redução aguarda aprovação do Congresso Nacional 
da PEC 231/95. 

Trabalhadores de várias empresas de Soroca-
ba, como a Toyota e algumas de suas sistemistas, já 
foram contemplados por acordos que garantem a 
jornada reduzida. Na Edscha a jornada de 40 horas 
valerá a partir de julho e na Emerson a partir de 
novembro.

Além de melhorar a qualidade de vida dos tra-
balhadores, pois terão mais tempo para estar com 
a família, descansar e estudar, a redução da jornada 
contribuirá decisivamente com o aumento dos pos-
tos de trabalho no país. 

Estudo feito pelo Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) es-
tima que a redução da jornada de trabalho de 44 
para 40 horas semanais vai inserir mais de 2,5 mi-
lhões de pessoas no mercado de trabalho. 

“A redução de 44 para 42 horas semanais foi 
uma conquista importante dos trabalhadores da 
Dana. Com a mesma disposição e mobilização de-
monstrada naquela ocasião conseguiremos avançar 
mais e chegar à jornada de 40 horas”, explica Valdeci 
Henrique da Silva, o Verdinho. 

REPRESENTAÇÃO SINDICAL
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WWW.SMETAL.ORG.BR
Acompanhe notícias relacionadas ao mundo do

trabalhador em nosso site e redes sociais
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