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Nos últimos 10 anos, a China
vem apresentando um forte
crescimento de, em média, 10% ao
ano no seu Produto Interno Bruto
(PIB) e, hoje, a moeda chinesa, o
Yuan, é uma das mais baixas do
mercado internacional.

Somando essa baixa valoriza-
ção da moeda com a mão-de-
obra escrava e sem nenhum
direito trabalhista, os produtos da
China se tornaram mais com-
petitivos no mercado mundial.

Uma reportagem da TV Globo
mostrou que até imagens de Nossa
Senhora Aparecida estão sendo
importadas da China. Ou seja, ao
invés de gerar empregos aqui,
gera-se lá. E a tendência é piorar,
já que algumas empresas brasileiras
já estão se transferindo para a
China e exportando pra cá. E os
exemplos são muitos, Azaléia, a
fábrica de lâmpadas automotivas
da Philips, entre outras.

Os automóveis chineses, com
preços altamente competitivos, já
invadiram o mercado brasileiro e
fábricas são instaladas em todo
território nacional.

Esse é um assunto que interessa
ao movimento sindical e traba-
lhadores. Precisamos aprofundar
essa discussão. Ou o Brasil passa
por uma reforma tributária e des-
valoriza o real para fazer com que
nossos produtos sejam competitivos
no mercado mundial, ou então
teremos um futuro sombrio de-

pois da Co-
pa do Mundo
de 2014 e
Olimpíadas em
2016.

Renato Soares
Presidente

Editorial

Módulos apresentam
nova proposta

Com a grande rejeição à úl-
tima proposta apresentada, as
empresas do Módulos levaram
uma semana para reabrir as ne-
gociações.

E em reunião ontem (16), com
o sindicato e a comissão de
fábrica, as empresas apresen-
taram uma nova proposta, que

será colocada em votação nesta
sexta-feira (18), a partir das 6h.

O sindicato vem lutando para
garantir conquistas nos bene-
fícios  apresentados, visando  o
crescimento dos acordos, acom-
panhando, assim, o crescimento
da fábrica.

Veja a proposta apresentada:

 - REAJUSTE SALARIAL: INPC + aumento real de 1,7% a partir
de 1° de maio;
- PLR: 1,5 salários, com limitador mínimo de R$ 4.600,00 e
máximo de R$ 6.600,00
1ª parcela a ser paga em 30/07/2011, no valor de 50% do valor
final estimado e a 2ª parcela a ser paga em 30/01/2012.
Ao valor final pode ser acrescido 5% de acordo com o absenteísmo,
totalizando R$ 4.830,00 e R$ 6.930,00
Os empregados de jornada de trabalho de 37 horas semanais
terão direito a 90% dos valores mencionados acima.
 - ABONO DE JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS
SEMANAIS: R$ 3.800,00
1ª parcela de R$ 1.900,00 a serem pagos em 03/03/2011,
referente ao período de maio/2011 a abril/2012 e 2ª parcela de
R$ 1.900,00 a serem pagos em 30/01/2012, referente ao período
de maio/2012 a abril/2013
- PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO (opcional)
em 03/03/2011
- 10 SÁBADOS DE HORAS EXTRAS com adicional de 75% a
serem pagos antecipadamente em 03/03/2011 aos empregados
ligados à produção do 1º e 2º turnos (opcional)
- 7 FERIADOS DE HORAS EXTRAS com adicional de 100% a
serem pagos antecipadamente em 03/03/2011 aos empregados
do 3º turno (opcional)

Votação amanhã (18)



Autopeças: Brasil está virando
quintal da China

Se  o governo brasileiro con-
tinuar a deixar a porta escan-
carada para a entrada de
autopeças asiáticas, principal-
mente, da China, em poucos anos
perderemos 70 mil empregos nas
ferramentarias do Brasil, sendo
que dez mil destas vagas vão se
evaporar no Grande ABC.

Trata-se de uma combinação
perversa da estratégia da indústria
automobilística mundial, que opera
no Brasil. Aqui, a venda de veículos
cresceu 13% em 2010, enquanto
que as ventas do setor de autopeças
cresceram apenas 6%.

É um vale tudo que transforma
nosso mercado  em quintal da

China. A ousadia dos impor-
tadores não tem mais limites.
Jogam tudo o que podem aqui
para dentro, inclusive, nos
empurrando moldes usados e
grande escala.

O que compromete não ape-
nas os empregos dos ferramen-
teiros, mas de todo o nosso pessoal
e das empresas que se espe-
cializaram no design e na
produção das ferramentas e dos
moldes para a indústria au-
tomobilística local.

A ação do governo federal é
essencial pois se trata de uma
ameaça direta aos empregos dos
ferramenteiros e do pessoal

TERCEIRO TURNO DE TRABALHO
Em 2008, o sindicato foi um

dos principais responsáveis pela
implantação do terceiro turno de
trabalho na fábrica de ca-
minhões e ônibus de Resende.
Naquele momento, a neces-
sidade para atender o volume de
produção exigido não poderia
ficar apenas com os traba-
lhadores do primeiro e segundo
turno. Isso acarre taria em
quantidade excessiva de horas
extras.

Diante disto, o sindicato e as
empresas do consórcio modular
iniciaram as negociações para
a implantação do terceiro turno,
com uma jornada de 37 horas
e a abertura de mais 1000 no-
vos postos de trabalho na

fábrica.
No entanto, com a crise

iniciada meses depois, o terceiro
turno durou pouco. Centenas de
trabalhadores se afastaram de
suas atividades profissionais.
Mais uma vez, o sindicato cum-
priu um papel importante em
garantir que as medidas tomadas
não trouxessem grandes impactos
negativos para a região, garan-
tindo a manutenção de direitos,
sem flexibilizar nenhum, a
exemplo do que aconteceu pelo
país afora.

Com o fim da crise e a rápida
retomada do mercado, voltamos
a discutir a volta do terceiro turno.
Em março de 2010, centenas de
trabalhadores que tinham per-

espeializado no desenvolvimento
de autopeças.

Apesar dos esforços do Sindicato
dos Metalúrgicos de Santo André
e Maúa, e conjunto com  a Força
Sindical, diantte da indiferença do
Governo Federal, corremos o risco
de sermos transformados no quintal
das montadoras mundiais de
carros.

Que além de trazer para cá os
veículos que não têm mais
mercado nos seus países de
origem, vão usar nossa infraes-
trutura local apenas para a mon-
tagem dos veículos. De olho na
expansão do nosso mercado
interno.

dido seu emprego em 2009,
devido ao fim do terceiro turno,
foram trazidos de volta à em-
presa.

Agora, quando o terceiro
turno vai completar um ano de
funcionamento, os problemas
aparecem, e é obrigação do
sindicato lutar para que eles
se jam resolvidos. Es tamos
buscando, junto às empresas,
soluções que contemplem a
todos e que garant irão  a
melhora nas condições de tra-
balho e benefícios dos compa-
nheiros.

Não podemos deixar que
aventureiros coloquem em risco,
por questões pessoais, a manu-
tenção do terceiro turno.


