UNIDADE METALÚRGICA NA TOYOTA

Arquivo SMetal - Foguinho

Juntos podemos
conquistar um PPR justo

Sem crise ou com crise, os metalúrgicos na Toyota em Sorocaba
sempre produziram muito e com qualidade. É justo que esse empenho e dedicação se reflitam ao máximo no Programa de Participação
nos Resultados (PPR).
Mas esse PPR compatível com o esforço do pessoal e os resultados
na produção não vai acontecer se não houver unidade dos trabalhadores. A empresa, como sempre, vai tentar nivelar por baixo o PPR
para economizar recursos ao invés de destiná-los aos funcionários.
Diretores do Sindicato tiveram uma reunião inicial com a direção
da Toyota e os membros do CSE sobre o PPR dos trabalhadores no
último dia 10, segunda-feira.
Dessa reunião do dia 10 saiu o primeiro calendário de negociações sobre o PPR. Já temos reuniões agendadas para os dias 5 e 12
de maio.
O objetivo do Sindicato, conforme reivindicação dos trabalhadores, é conseguir que a primeira parcela do PPR na Toyota seja paga

até o dia 9 de junho. Para isso, é necessário haver união e mobilização do chão de fábrica e do pessoal administrativo também.

Trajetória de conquistas

Só ao patrão interessa quebrar a unidade dos trabalhadores, só a
ele interessa fomentar a divisão interna dos metalúrgicos. Neste informativo, os trabalhadores da Toyota, inclusive os mais novos de fábrica,
poderão constatar que a unidade nas lutas sindicais já trouxe muitas
conquistas aos funcionários. E trará muitas outras mais se continuarmos unidos para vencer os desafios.
Conquistar um PPR digno e fortalecer as lutas contra a terceirização,
a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. Esses são nossos desafios coletivos imediatos e nossa motivação para caminharmos juntos.
Por isso, o SMetal conta com todos para participar da greve geral do
dia 28 de abril e para nos mantermos unidos rumo a um bom acordo de
PPR na Toyota, com pagamento da primeira parcela já no dia 9 de junho.
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Unidade e ação sindical já
garantiram muitas conquistas
Em menos de cinco anos, desde a inauguração da Toyota em Sorocaba, os metalúrgicos da montadora demonstraram várias vezes sua
vocação para se unir ao Sindicato e buscar valorização profissional e
melhorias nas condições de trabalho.
Desde o início das atividades da planta na cidade, os trabalhadores
fizeram jus a esse reconhecimento, pois bateram seguidas metas de
produção, produtividade e qualidade no produto.
Essa vocação para o exercício da cidadania como trabalhadores, somada à tradição de lutas e conquistas do SMetal Sorocaba, resultaram
em atividades coletivas e acordos trabalhistas que servem de referência inclusive para outras categorias e outras regiões.
A reconhecida capacidade de lutas das sucessivas diretorias do
SMetal também merecem ser ressaltadas, porque os acordos benéficos aos metalúrgicos da Toyota começaram a surgir antes mesmo da

fábrica começar a funcionar.
Não somente a Toyota, mas diversas sistemistas começaram a operar com jornada de trabalho de 40 horas semanais, acordos anuais de
feriados, garantia de PPR e uma relação de benefícios para os metalúrgicos dessas fábricas.
Aliás, a unidade entre os trabalhadores da Toyota e das fornecedoras também têm sido importante para assegurar direitos e conquistar
avanços trabalhistas tanto na empresa-mãe como nas sistemistas.
Agora, o desafio para os metalúrgicos da Toyota é fortalecer novamente a unidade, que marca a trajetória do quadro de funcionários da
montadora até o momento, para conquistar um Programa de Participação nos Resultados (PPR) novamente satisfatório este ano.
Relembre nas próximas páginas um resumo do histórico de lutas e
conquistas dos metalúrgicos na Toyota de Sorocaba nos últimos anos.
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Histórico de lutas e conquistas
2011/2012
Acordos de jornada de 40h semanais; dias-pontes;
empréstimo consignado; entre outros benefícios

2012

Primeiro semestre - Acordos garantem 40h também em sistemistas

Junho - Mobilizados
para a greve, trabalhadores
conquistam prêmio/PPR
de R$ 7,3 a R$ 8 mil por
funcionário

Agosto - Inauguração
da Toyota Sorocaba

Setembro - Dia 5: SMetal protocola na Toyota pauta de reivindicação dos
trabalhadores
Setembro - Dias 26 e 27: protestos de 3h a 3h30 para exigir negociação

Novembro - Assembleia aprova calendário anual de feriados para 2013

2013

Outubro - Dia 3 começa a
greve de 17 dias; aprovação do
acordo foi dia 18

Março - Plenária no
Sindicato define pauta dos
trabalhadores da Toyota
Junho - Trabalhadores rejeitam proposta de PPR

Outubro - Greve garantiu
aumento real de salários;
fornecimento de vale-compra;
reajuste nos pisos e no
adicional noturno; garantia de
participação nos resultados
pelos dois anos seguintes; e
novas cláusulas sociais.
Novembro - Assembleia dia 12 aprovou acordo anual de feriados para 2014
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2014
Fevereiro - Trabalhadores da Toyota elegem seu primeiro CSE para ser o
canal de comunicação do SMetal com o chão de fábrica
Março - Trabalhadores da Toyota votam nas eleições para direção
Executiva do SMetal

Maio - Dia 20,
trabalhadores participam de
plenária no SMetal para definir
pauta de PPR

Junho - Dia 15,
trabalhadores aprovam
valor da primeira parcela
do PPR ; nessa época a
fábrica já contava com 2
mil trabalhadores; segunda
parcela teria negociações
iniciadas em agosto, junto com
as metas

Junho - Assembleia
dia 31 tratou de
prevenção de acidentes;
aumento de ocorrências
Setembro - Dia 29, SMetal
e empresa assinam acordo
que garante reposição da
inflação e 2% de aumento
real nos salários para 2014
e também 2015. O acordo
também renovou as cláusulas
sociais e aumentou a licença
maternidade de 120 para
180 dias

Junho - Dia 12, vereador
Izídio apresenta requerimento
na Câmara pedindo que
prefeitura melhore a
infraestrutura na região
industrial da Toyota, como
recape e iluminação pública

Novembro - Dia 10
aprovaram acordo de diaspontes para 2015

Setembro - Assembleia
dia 21 aprova reajuste salarial
com base na inflação e mais
1% de aumento real, além da
segunda parcela do PPR. No
ano, o PPR totalizou R$ 12 mil
por trabalhador

2015
Abril - Dia 15,
trabalhadores da Toyota e
sistemistas participam de
protesto no PTS contra PL
4330, da terceirização

2017
Fevereiro - Dias 8, 9 e 10 - Sindicalizados da Toyota elegem seu
segundo comitê sindical, que concorreu como Chapa 1, de situação.

2016
Janeiro - Dia 15,
representantes sindicais
das bases da Toyota em
Sorocaba, Porto Feliz e São
Bernardo formam uma
rede para discutir ações
conjuntas. A coordenação é
da Confederação Nacional dos
Metalúrgicos da CUT (CNM)

Maio - Dia 10 - inaugurada
fábrica de motores da Toyota
em Porto Feliz

Março - Dia 8, Assembleia
sindical na Toyota alerta para
riscos da terceirização e das
reformas de Temer.

Março - Dias 15, 16 e 17 Categoria elege nova Direção
Executiva do SMetal que, por
ser de situação, concorreu com
o nome Chapa 1.

Informativo Específico para os Trabalhadores da Toyota - Abril 2017

PAG. 4

o
ã
ç
a
p
i
c
i
t
r
a
p
a
d
s
o
d
a
t
l
Os resu
Nenhuma conquista dos trabalhadores
surgiu sem luta, sem unidade da classe. Por
isso, medidas como as de Temer, que destroem a legislação trabalhista e previdenciária
construída por décadas, causam tanta indignação.
Na relação dos trabalhadores com os empregadores não é diferente. As conquistam
surgem dos conflitos capital-trabalho e temos que ficar atentos para não haver retrocessos. Para isso, a participação coletiva nas
ações sindicais é fundamental.
A tensão é previsível nas relações de tra-

balho capitalistas. Por isso os patrões já vão
preparados para as negociações. Eles têm estratégia para tentar ceder o mínimo possível.
Eles pregam a divisão entre os trabalhadores.
Ao mesmo tempo eles, patrões, se unem em
torno de sindicatos patronais, federações
(como a Fiesp) e confederações (como a CNI).

PPR e greve geral

Por isso, os metalúrgicos da Toyota precisam acreditar na união e na mobilização junto ao Sindicato para conquistar um bom Programa de Participação nos Resultados (PPR)
este ano.

Neste ano teremos um conceito melhor
de metas. Antes o PPR era condicionado a
quatro metas. Agora será uma só. Mas é necessário que os trabalhadores apoiem o Sindicato para consolidarmos essa conquista.
As próximas reuniões com a empresa serão dias 5 e 12 de maio.
Enquanto isso, vamos relembrar, neste informativo, algumas conquistas que surgiram
com a participação sindical dos trabalhadores na Toyota em Sorocaba.
O SMetal conta com todos os trabalhadores e trabalhadoras para defender um bom
PPR na fábrica e para dizer não às reformas
de Temer no Brasil.

CRONOLOGIA

A greve de 2013 abriu caminho para a representação sindical
Arquivo SMetal - Foguinho

Além de conquistas econômicas e garantias
sociais aos trabalhadores, a unidade demonstrada na paralisação de 2013 na Toyota resultou, principalmente, em respeito da fábrica para
com os funcionários.
Foi essa unidade que abriu caminho para
que, no ano seguinte, os metalúrgicos da Toyota
pudessem eleger seu primeiro Comitê Sindical
de Empresa (CSE), a fim de ser um elo entre os
trabalhadores e o Sindicato, e vice-versa.
Agora, com as negociações de PPR se aproximando e a série de ameaças do governo federal
que pairam sobre os trabalhadores, é hora não
apenas de retomar, mas de fortalecer essa unidade em torno do Sindicato da categoria.

As conquistas

Vamos relembrar as conquistas alcançadas
com a greve de 2013.
• O piso salarial na Toyota, pouco mais de
um ano após sua inauguração, teve um reajuste, fora da data-base, de 6,07%, passando de R$
1.560 para R$ 1.654.
• O adicional noturno foi elevado de 20%
para 25% acima da hora normal a partir de janeiro de 2014.
• O vale-compra foi implantado em janeiro
de 2014, com valor inicial foi de R$ 184. O Reajuste do vale é em janeiro de cada ano, com
base no índice de reajuste salarial da data-base
do ano anterior (setembro).
• A data-base, ou campanha salarial, dos me-

talúrgicos foi outra garantia do acordo. Foi conquistada a reposição integral da inflação, medida pelo INPC, e mais um aumento real de 2% em
1º de setembro de 2014 e de 2015.

PPR e cláusulas sociais

O Programa de Participação nos Resultados
(PPR) ficou garantido em R$ 7 mil por funcionário em 2014. O acordo estabeleceu também
que o PPR de 2015 seria de R$ 7 mil mais a reposição da inflação do período e mais 2% de
aumento real. Uma negociação posterior, porém, garantiu que o PPR de 2015 fosse aumentado para R$ 8.543.

Com o acordo, as funcionárias da Toyota com
filhos de até 18 meses passaram a ter um auxílio
creches de R$ 596,20 para creches conveniadas.
Se tivessem filhos pequenos mas não comprovassem creche, teriam auxílio de R$ 330,80. Os
valores conquistados em 2013 são reajustados
anualmente, na data-base da categoria.
A licença paternidade na Toyota de Sorocaba
passou de 5 para 7 dias corridos, inclusive em
casos de adoção.
O acordo também formalizou a complementação de auxílio doença pago pela empresa. Foi
conquistada ainda estabilidade de 90 dias aos
1.500 funcionários na época.
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