
União para manter
e ampliar direitos, na 

Metalac e na sociedade

Sabemos que a situação política econômica 
do país é grave. Sabemos também que os ata-
ques contra a legislação nacional de proteção 
ao trabalhador estão nos deixando a todos preo-
cupados. Porém, mais do que preocupados, de-
vemos ficar indignados e nos unirmos.

Essa união deve servir também para que a 
Metalac não se aproveite desse momento con-
turbado para retirar direitos e negar avanços 
trabalhistas aos seus trabalhadores.

Temos problemas crônicos na Metalac, que 
precisam ser resolvidos, como a recusa da em-
presa em abrir Comunicação de Acidente de 
Trabalho (CAT), o plano de cargos e salários, 

a falta de efetivação de terceirizados, as recla-
mações de grosserias no atendimento médico 
interno e a necessidade de ajustes no código de 
ética.

Além desses, temos também que debater 
com a empresa a participação nos resultados 
(PPR 2017), a cesta de Natal, a manutenção do 
grêmio, entre outros.

O Sindicato (SMetal) e a Comissão de Fá-
brica (CREM) já tiveram várias reuniões com a 
direção da empresa este ano para discutir essas 
reivindicações dos trabalhadores. Recentemen-
te, o Sindicato também oficializou duas pautas 
de reivindicações.

Após a mais recente reunião, enfim, conse-
guimos obter uma agenda de negociações com 
a empresa nesse sentido. Confira a agenda neste 
informativo.

Mas temos todos que estar cientes de que so-
mente as reuniões não vão resultar nos avanços. 
É preciso que os trabalhadores demonstrem 
disposição para lutar por avanços. É necessário 
que manifestem apoio às ações do SMetal e da 
Comissão. 

Enfim, é preciso haver união e participação 
para evitar retrocessos e alcançar conquistas, na 
Metalac e nas lutas gerais contra as reformas de 
Temer.



Cronograma de negociações

Metalac afirma que vai
vender terreno do Grêmio

Na mais recente reunião com 
Sindicato e CREM, a bancada da 
Metalac afirmou que vai vender 
o terreno do grêmio e estudar um 
novo local para abrigar o espaço 
recreativo dos trabalhadores.

Os representantes dos traba-
lhadores criticaram a decisão da 
empresa e lembraram à bancada 
patronal que o grêmio foi cons-
truído com dinheiro dos funcio-
nários.

A empresa alega que a me-
dida é necessária para gerar re-
cursos para a fábrica e reduzir 
custos.

Já Izídio de Brito, membro 
do Comitê Sindical de Empre-
sa (CSE), considera injusta e 

arbitrária a decisão empresarial. 
“Será que cada vez que o empre-
sário fala em conseguir capital 
de giro e redução de custos têm 
que sacrificar conquistas dos tra-
balhadores?”, afirma indignado.

“O grêmio foi construído nos 
anos 80 com contribuição finan-
ceira de centenas de funcionários 
da Metalac durante anos. E até 
hoje os funcionários colaboram 
para poder usufruir das piscinas, 
do salão, da quadra, do campo”, 
lembra o dirigente sindical e ex-
-vereador.

O CSE reivindica junto à fá-
brica que seja convocada uma 
assembleia para debater o desti-
no do grêmio.

Após três reuniões com o SMetal e a Comissão de Fábrica e de 
receber duas pautas de reivindicações assinadas pelo Sindicato, a Me-
talac concordou em estabelecer um cronograma de início de negocia-
ções sobre vários temas de interesse dos trabalhadores.

A pauta foi construída após o Comitê Sindical de Empresa (CSE) 

consultar os trabalhadores sobre os principais problemas que os afe-
tam dentro da fábrica atualmente.

Confira a agenda negociações, acompanhe e apóie as iniciativas 
dos seus representantes para garantir manutenção de direitos e novas 
conquistas.
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Nós, integrantes do Comitê Sindical de Empresa (CSE), agradecemos os votos que recebemos dos 
trabalhadores e trabalhadoras na Metalac nas recentes eleições sindicais. Reafirmamos os compromissos 
divulgados pela Chapa 1 e contamos com o apoio de todos  e todas para avançar rumo a novas conquistas.

Cargos e salários

Em breve o SMetal e o CSE vão 

produzir um informativo específico 

aos trabalhadores e às trabalhadoras 

da Metalac para tratar da política de 

cargos e salários, chamada de PDRH

pela empresa.

Ideval Aparecido de Souza Izídio de Brito Correia Luiz Carlos Porto



Sem abrir CAT,  
placa sobre dias 
sem acidentes é 
enganosa 

Grosseria no 
atendimento médico

A Metalac ostenta atualmente uma 
placa informando que há 459 dias não 
ocorrem acidentes com perda de tempo 
na fábrica. 

Para o visitante, a informação pode 
funcionar como marketing. Para os tra-
balhadores da Metalac, é propaganda en-
ganosa.

A empresa se nega constantemente a 
abrir Comunicação de Acidentes de Tra-
balho (CAT) quando ocorrem acidentes 
na fábrica ou quando é constatada lesão 
ocupacional no trabalhador. 

Agindo dessa forma, fica bem mais 
fácil divulgar 459 dias sem registro de 
acidentes, visto que a empresa é que se 
recusa a fazer o registro.

Há poucas semanas, por exemplo, um 
trabalhador teve um dedo lesionado quan-
do tirava uma bateria da paleteira, que é 
uma empilhadeira manual. O funcionário 

ficou restrito devido à lesão no dedo. Mas 
a Metalac não abriu CAT. Preferiu trans-
ferir o trabalhador do setor e função para 
não efetuar a abertura do CAT.

Essas e outras questões serão aborda-
das no tópico Saúde e Medicina do Tra-
balho, que será tema de reunião no mês 
de maio. Confira cronograma de nego-
ciações neste informativo.

Procurar CSE
Enquanto a situação não é resolvida 

em definitivo, os trabalhadores que plei-
teiam a abertura de CAT devem procurar 
o CSE, a CREM ou a CIPA para registra-
rem seus dados. 

Essa medida temporária é fruto de 
acordo obtido em reunião com a Meta-
lac este ano. As informações servirão de 
base para negociações sobre o tema, que 
devem acontecer em breve.

Com frequência o Comitê Sin-
dical de Empresa (CSE) tem rece-
bido reclamações e graves denún-
cias de trabalhadores que afirmam 
terem sido tratados de forma gros-
seira pelo médico e pela médica da 
Metalac.

O tratamento dispensado pelos 
doutores se torna ainda mais rís-
pido quando o trabalhador ou tra-
balhadora perguntam sobre a pos-
sibilidade de abrir Comunicação 
de Acidente de Trabalho (CAT) 
devido ao problema de saúde que 
os fez ir até o atendimento médico 
da fábrica.

A postura dos médicos coincide 

com uma política da empresa que 
contraria as mais básicas normas 
de respeito à saúde do trabalhador 
e de transparência em questões de 
segurança e saúde ocupacional: a 
negativa em abrir CAT.

Seja sobre CAT ou quaisquer 
outras causas que provoquem a 
grosseria dos doutores, as traba-
lhadoras e trabalhadores da Meta-
lac podem ter a certeza de contar 
com a solidariedade e o apoio do 
CSE e do Sindicato.

Esse, aliás, será outro tema a 
ser tratado na reunião com a em-
presa sobre Saúde e Medicina no 
Trabalho no mês de maio.
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Sindicato, CSE e Comissão de 
Fábrica estão constantemente de 
olho nas condições de trabalho na 
Metalac. Essas instâncias de repre-
sentação dos trabalhadores apre-
sentam pautas para a empresa sobre 
questões relacionadas à saúde e se-
gurança no ambiente de trabalho, 
além de acompanharem e denun-
ciarem as ocorrências mais graves.

Acreditamos que, com o apoio 
dos trabalhadores, podemos ao 
menos reduzir o problema na Me-
talac e lutar para que os acidentes 
e lesões sejam efetivamente regis-
trados e encaminhados aos órgãos 
responsáveis.

No entanto, se a Comissão In-

terna de Prevenção de Acidentes 
(Cipa) participasse desse esforço, 
ajudaria também a melhorar as con-
dições dos trabalhadores.

Infelizmente, o presidente da 
Cipa, Gilberto Correa Sales, tem 
sido omisso e sequer se manifestou, 
por exemplo, quando aconteceu o 
acidente com o trabalhador que fi-
cou restrito após prender o dedo en-
quanto operava uma empilhadeira 
manual, poucos dias atrás.

É importante ressalta, que os ci-
peiros podem ser responsabilizados 
por omissão caso negligenciem as 
tarefas de atenção à saúde e segu-
rança do trabalhador para as quais 
foram eleitos.

Por uma Cipa
mais atuante



Negociação de PPR só será
justa se tivermos informações

Para uma negociação de Programa de Participação 
nos Resultados (PPR) ser justa para os trabalhadores, 
são necessárias duas providências: envolvimento dos 
próprios trabalhadores nas discussões sindicais e acesso 
ao mínimo de informações financeiras da empresa.

Por isso, a pauta de reivindicações de PPR entregue 
pelo SMetal à Metalac no dia 6 de fevereiro traz, além 
do pedido de abertura de negociações, o pedido das se-
guintes informações à empresa:

• Perspectiva de negócios da Metalac para 2017
  e 2018
• Projeção de faturamento
• Tendência de vendas
  (novos clientes, novos negócios, exportações)
• Investimentos na planta de Sorocaba
• Volume de produção mensal de janeiro de 2012 a
   janeiro de 2017
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Izídio de Brito, membro do CSE na Metalac e ex-vereador, lembra que a mobilização é fundamental para agilizar negociações 

Dono da Metalac é o 2º 
homem mais rico do mundo Enquanto

isso aqui...
Mês passado, a revista Forbes 

divulgou a lista atualizada de indi-
víduos mais ricos do mundo. War-
ren Buffet (foto), dono da Berkshi-
re Hathaway (BH), que por sua vez 
é controladora da PCC, que por 
sua vez controla a Metalac, ocupa 
o segundo posto no ranking, atrás 
apenas de Bill Gates.

A fortuna de Warren é estima-
da pela revista em 75,6 bilhões 
de dólares. Em 2015, quando foi 
anunciada a compra da Metalac 
pelo grupo de Warren, sua fortuna 
era de US$ 72,7 bilhões, de acordo 
com a mesma revista.

Ou seja, em menos de dois 
anos, o dono da Metalac ficou US$ 

3 bilhões de dólares mais rico.
Essa é a fortuna pessoal dele. O 

número astronômico não leva em 
conta o faturamento das inúmeras 
marcas de produtos controladas 
pela BH e por outros grupos dos 
quais Warren é acionista. 

Algumas das dezenas de mar-
cas que Warren controla ou é im-
portante acionista são PCC, BUR-
GER KING, HEINZ, PROCTER 
& GAMBLE - P&G, WALL-
MART, GENERAL ELETRIC 
- GE, AMERICAN EXPRESS, 
THE COCA-COLA COMPANY, 
JOHNSON & JOHNSON, THE 
WASHINGTON POST e GOLD-
MAN SACHS.

Enquanto os trabalhado-
res consomem os produtos de 
Warren, a Metalac no Brasil 
parece querer consumir as 
energias, os direitos e os be-
nefícios dos trabalhadores.

Na fábrica em Sorocaba é 
uma mesquinharia só. Antes 
tinha refrigerante e suco no al-
moço. Cortaram o refrigeran-
te e reduziram a qualidade do 
suco; tinha frios no desjejum, 
agora até o café é misturado 
e ralo. Antes o trabalhador 
podia servir-se de quantida-
des razoáveis de alimentos e 
bebidas. Agora, a quantidade 
permitida é cada vez menor. 
Até os copos são controlados 
nos horários de refeição e do 
café.

É esse o modelo de socie-
dade que os golpistas de Te-
mer defendem: o capitalismo 
mais selvagem e predatório 
possível. A grande empresa 
multinacional, as empresas 
de investimentos, os donos do 
capital podem tudo. Ao traba-
lhador, resta contentar-se com 
a subsistência que o patrão 
quiser pagar pela sua força de 
trabalho.

Isso é a direita. De que lado 
você está afinal, trabalhador e 
trabalhadora?
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