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CNM/CUT

Rede Sindical é uma ferramenta
para avançar nas conquistas

Durante o encontro de Coordenadores de Redes Sindicais da CNM/CUT foi criada a Rede Sindical da
Toyota, no final de julho. A primeira reunião dos trabalhadores da fábrica japonesa aconteceu na sede
do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba, no dia 30 de agosto.
PÁG.3

Divulgação

Recém-inaugurada
a sala de fisioterapia

Melhorias no ambiente
de trabalho
Confira algumas mudanças
que ocorreram

PÁG. 4

Mobilizações
Uma das reivindicações e luta dos membros do Comitê
Sindical de Empresa (CSE) foi para que os metalúrgicos
da fábrica de Sorocaba pudessem ter um local adequado
para atendimento
PÁG. 3

Dirigentes do CSE participam de
atividades em prol da categoria

PÁG. 2
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Mais qualidade

A luta é para melhorar a qualidade de
vida do trabalhador dentro e fora da fábrica
Com o lema de que o trabalhador precisa de qualidade de
vida na empresa e fora dela, os membros do Comitê Sindical
de Empresa (CSE) se empenham em atividades que conciliam a
luta tanto dentro da fábrica quanto na sociedade como um todo.
Por isso, além dos congressos da Federação dos Sindicatos
de Metalúrgicos da CUT/SP (FEM/CUT) e da Confederação
Nacional dos Metalúrgicos (CNM/CUT), os membros também
representam a categoria em seminários como o do segmento
automobilismo, que ocorreu na Argentina, em junho deste ano,
com a ida dos diretores patrocinada pela própria CNM.

Representatividade jovem
O trabalhador e membro do CSE Kaue Guatura integra o
Conselho Municipal do Jovem de Sorocaba (COMJOV) e participa dos planejamentos de políticas públicas para o setor no
município. Ele leva as demandas da juventude dos bairros e periferias para as reuniões do conselho.
Por liberdade e autonomia na atuação sindical a Plenária da
Juventude da CUT, no Sindicato dos Bancários, no dia 31 de
março, também contou com um integrante do CSE.

MOBILIZAÇÕES
Foguinho / SMetal

sociais e políticas

Temas que estão na ordem do dia e que abalam
toda a estrutura da sociedade merecem a reflexão e a
mobilização dos trabalhadores. Entre eles, a questão da
soberania do país. Por isso, o ato do dia 13 de março deste
ano, realizado na avenida Paulista, em São Paulo, pela
reforma política e na defesa da estatal Petrobras contou
com milhares de trabalhadores de vários segmentos,
incluindo, os metalúrgicos.
Assim como as manifestações contra o projeto de lei
que amplia a terceirização. Além dos debates ocorridos
no próprio Sindicato, os CSE’s também protestaram
em passeatas na capital paulista e em Brasília, contra
o Congresso conservador, bancado por empresas que
financiam as campanhas políticas.

Foguinho / Arquivo SMetal

em Sorocaba
OS CSE´s também protestaram
contra a redução da maioridade penal
em audiência na Câmara Municipal de
Sorocaba e prestaram todo o apoio e
solidariedade aos 217 trabalhadores
demitidos pela Sorocaba Refrescos
(Coca-Cola).
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Trabalhadores da Toyota promovem
Foguinho / SMetal

CNM/CUT

1º Encontro da Rede Sindical

Encontro de coordenadores de Redes Sindicais na CNM/CUT, que aconteceu no final de julho

Primeiro encontro da rede Toyota foi realizado no dia 30 de agosto em Sorocaba

Na manhã de domingo, dia 30
de agosto, foi realizado o primeiro encontro da Rede Sindical dos
Trabalhadores da Toyota, na sede
do Sindicato dos Metalúrgicos de
Sorocaba e Região (SMetal).
Participaram da reunião os integrantes do Comitê Sindical de
Empresa, de Sorocaba, Carlos Alberto da Silva (Carlão), Roberto
Hatadani, Wanderlei Shiira e o
metalúrgico do CSE do ABC,

de julho na sede da CNM/CUT, em
São Paulo.
Os metalúrgicos da fábrica japonesa, em Sorocaba, ressaltam que a
criação da rede é importante para
o enfrentamento de problemas nas
plantas da empresa em diferentes
cidades e mais ainda, a rede pode
melhorar as condições de trabalho.
Para diminuir desigualdades, os
trabalhadores precisam estar unidos e trocar informações.

Thiago dos Santos Oliveira.
Além da troca de experiências e
de conhecimento sobre as relações
de trabalho nas fábricas a Rede Sindical pretende ser um facilitador nas
negociações.
Recém-criada
A Rede Sindical dos Trabalhadores da Toyota foi criada durante
o Encontro dos Coordenadores das
Redes Sindicais realizado no final

Banco de Imagem

Sala de fisioterapia
é inaugurada

Uma das conquistas dos trabalhadores da Toyota
em Sorocaba é a sala de fisioterapia que oferece
um ambiente adequado para o atendimento do
trabalhador.
Para a recuperação do metalúrgico e melhor
acompanhamento de cada caso por paciente há
equipamentos específicos. Essa é uma vitória da luta
de todos os colegas. Os diretores do CSE estão atentos
à questão da saúde!

“O processo começou em 2014,
quando a CNM/CUT nos convidou
para conhecer o trabalho das redes
sindicais. E desde então a ideia foi
analisada e debatida entre os trabalhadores”, falou Hatadani. “A
rede faz esta importante discussão
do tema capital-trabalho e é mais
uma ferramenta para combater a
precarização das condições dos
trabalhadores”, completou Thiago
Oliveira.
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CSE garante
melhorias no
ambiente de
trabalho
Na fábrica são várias as
prioridades na questão de
melhoria do meio ambiente para
tornar o trabalho ainda mais
digno. Algumas reivindicações
dos trabalhadores, incluindo os
diretores do CSE, estão sendo
colocadas em prática, graças à
união e luta dos metalúrgicos.

Entre essas conquistas estão:
• O trabalhador não faz mais hora extra em véspera de feriado;
• Há lanche e suco para o trabalhador que fizer duas horas ex-

tras e está liberado o suco no desjejum no verão;
• Uma camiseta específica está em teste para se trabalhar em
dias mais quentes
• Agora, a sala de descanso no refeitório conta com duas mesas
de sinuca, duas mesas de pebolin, mais duas mesas de dominó;
• Está em uso um novo modelo de sapato de segurança, que
oferece mais conforto ao trabalhador;
• Foi estabelecida uma política padrão de transporte para o trabalhador que tiver que sair da fábrica para ir ao médico. Antes, a
empresa disponibilizava um voucher para o trabalhador ir de táxi.
Depois de nossas cobranças são disponibilizados dois vouchers,
para o metalúrgico sair do médico e poder ir para a casa;
• Foram instaladas turbinas na montagem e na funilaria para
melhorar a ventilação desses locais.
• Conquistamos também um bônus para o trabalhador. A primeira parcela foi paga em 15 de junho e a segunda será em 20 de
dezembro. A negociação ocorreu entre maio e junho.

Contate os representantes
do SMetal
Eleitos há menos de dois anos, os seis diretores do Comitê Sindical de Empresa (CSE) são: Carlos Silva, Kaue Guatura, Roberto
Hatadani, Robson Passos e Wanderlei Shiira.
Eles são representantes do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região (SMetal) na fábrica justamente para ter mais proximidade com o trabalhador e saber sobre suas principais necessidades, para agir em defesa da categoria. Contate-os em casos de
denúncias e/ou reclamações.

Cipeiro, sua função é fundamental!
O cipeiro tem uma função muito importante de defender os direitos dos
trabalhadores. Ele deve supervisionar os locais de trabalho, ficar atento
às irregularidades no ambiente e fiscalizar as condições de trabalho a
que são submetidos os trabalhadores (pressão da chefia, estado dos
maquinários, assédio moral, falta de pessoal, etc).
Ouvir as reclamações, denunciar as inadequações e reivindicar as
melhorias. Por isso, troque uma ideia com o colega eleito na CIPA. A
eleição ocorreu no final de agosto. Tente checar se ele é comprometido.
A principal tarefa do cipeiro é garantir a saúde e a segurança dos
trabalhadores!

Conheça os membros do CSE da Toyota

Carlos Alberto
da Silva - Carlão
(Primeiro turno)

Kaue Ribeiro
Guatura - Riba
(Primeiro turno)

Roberto Masayoshi
Hatadani
(Primeiro turno)

Robson Lopes dos
Passos - Paraná
(Segundo turno)

Em caso de dúvidas ou reivindicações, contate nosso CSE: (15) 99637-0799

Wanderlei Seiji de
Araujo Shiira
(Segundo turno)

