
Sindicato garante 
na Justiça mesa de 

negociação para 
discutir viabilidade 
da planta da Toyota 

em São Bernardo. 

 FUTURO DA TOYOTA 
NO ABC NO CENTRO 

DO DEBATE
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Decisão também 
assegurou pagamento 

dos dias parados. 
Trabalhadores aprovaram 

retorno ao trabalho

“A justiça reconhece que o Sindicato é 
coerente nas suas proposições e que 
a empresa tem sido intransigente”

“Podemos 
considerar que 

saímos vitoriosos”
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SINDICATO 
CONQUISTA NA 

JUSTIÇA MESA DE 
NEGOCIAÇÃO PARA 
DISCUTIR FUTURO 

DA TOYOTA 

Em assembleia na ma-
nhã de ontem com 
os trabalhadores na 

Toyota, o Sindicato comu-
nicou a determinação da 
Justiça do Trabalho para 
que seja aberta uma mesa de 
negociação com o objetivo 
de discutir a viabilidade da 
planta em São Bernardo. 
Durante a assembleia, os 
trabalhadores também apro-
varam o retorno ao trabalho.

A decisão foi tomada 
pelo MPT (Ministério Pú-
blico do Trabalho) em au-
diência conciliadora reali-
zada na última sexta-feira, 
8, com representantes dos 
Metalúrgicos do ABC e da 
montadora. O julgamento 
realizado no TRT-2 (Tribu-
nal Regional do Trabalho da 
2ª Região) ocorreu porque 
a empresa entrou na justiça 
contra a mobilização dos 
trabalhadores iniciada logo 
após a entrega do aviso de 
greve, no dia 6. 

Além de garantir a aber-
tura para discussão sobre 
as possibilidades de manter 
a fábrica na região, o Sin-
dicato também assegurou, 
junto à justiça, que os dias 
de paralisação não sejam 
descontados dos salários.

Vitória
Para presidente do Sin-

dicato, Moisés Selerges, a 

decisão significa uma vitória 
nessa primeira fase da luta.  
“Podemos considerar que 
saímos vitoriosos. Quere-
mos agora ter nessa mesa de 
negociação a participação 
de representantes do muni-
cípio, do estado, e o acom-
panhamento da Justiça do 
Trabalho. São cerca de 3 mil 
empregos diretos e indiretos 
que estão em risco com essa 
decisão de fechamento da 
empresa”, destacou. 

Postura coerente
O diretor administrativo 

do Sindicato, Wellington 
Messias Damasceno, ressal-
tou que a decisão enaltece a 
postura do Sindicato. 

“A justiça reconhece que o 
Sindicato é coerente nas suas 
propostas e que a empresa 
tem sido intransigente. Bus-
camos discutir a viabilidade 
da empresa, não estamos 
pedindo nada de mais. O 
Sindicato sempre buscou a 
negociação e a Toyota não 
abre espaço para discussão, 
diferente de todo o históri-
co que ela tem”, lembrou o 
dirigente. 

Governo do Estado
Ainda na manhã de on-

tem, a direção do Sindicato 
se reuniu com representantes 
da Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, Ciência, 

Tecnologia e Inovação do 
Estado de São Paulo. Na oca-
sião, os Metalúrgicos do ABC 
convidaram a Secretaria a 
integrar o Grupo de Trabalho 
que discutirá a viabilidade 
da Toyota na cidade, que se 
dispôs a participar. 

No final da tarde houve 
reunião com o prefeito de São 
Bernardo, Orlando Morando. 
Confira mais informações na 
próxima edição da Tribuna. 

Familiares 
juntos na luta 

Na manhã da sexta-feira, 
8, os trabalhadores realizaram 
uma mobilização junto aos seus 
filhos, esposas e esposos, na por-
taria da empresa. A atividade, 
convocada pelo Sindicato, teve 
por objetivo chamar a atenção 
da sociedade, sensibilizar a dire-
ção da montadora e integrar os 
familiares na luta pela manuten-
ção da planta em São Bernardo.

Integrantes da direção da 
FUP (Federação Única dos 
Petroleiros) estiveram presen-
tes para prestar solidariedade.  
A categoria está em constante 
processo de mobilização, de-
vido à insistência do governo 
federal no sentido de privatizar 
a Petrobras.

Reunião com 
CEO América Latina

Logo após a mobilização, 
representantes de Sindicato 
se reuniram com o CEO da 
Toyota para América Latina 
e Caribe, Masahiro Inoue. 
Segundo os dirigentes, na 
conversa a empresa não apre-
sentou alternativas ao anúncio 
de fechamento. 
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Trabalhadores na Soma aprovam 
acordo de sábados alternados

Os trabalhadores  na 
Soma, em Ribeirão Pires, 
aprovaram a renovação do 
acordo de sábados alterna-
dos em assembleia na tarde 
de ontem, com validade de 
dois anos. 

O coordenador da Re-
gional Ribeirão Pires e Rio 
Grande da Serra, Marcos 
Paulo Lourenço, o Marqui-
nhos, destacou a importância 
das lutas e falou sobre a situ-
ação dos trabalhadores.   

“Temos um processo gra-
ve de desindustrialização no 
país por falta de políticas 
para a indústria, tivemos o 
anúncio da saída da Toyota 
da região, que o Sindicato 
está lutando fortemente para 
reverter. E ao invés de fazer 
algo pela indústria brasileira, 
esse governo só piora a situa-

ção ao querer zerar a taxa de 
importação de ônibus elétri-
cos, quer gerar empregos e 

desenvolvimento na China, 
não no Brasil”, afirmou. 

“Por isso a importância 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA 
PRESENCIAL DOS TRABALHA-
DORES NA LEGAS METAL IN-
DÚSTRIA E COMERCIO LTDA. E 
LILIA DISPLAYS EXPOSITORES E 
SERVICOS LTDA.

“O SINDICATO DOS ME-
TALÚRGICOS DO ABC convoca 
todos os trabalhadores nas em-
presas LEGAS METAL INDÚS-
TRIA E COMERCIO LTDA.e 
LILIA DISPLAYS EXPOSITO-
RES E SERVICOS LTDA., respec-
tivamente inscritas no CNPJ sob 
os números 47.668.835/0001-88 e 
37.221.444/0001-6, com endereços 
na R. José Bonifácio, 1161 - Vila Con-
ceição, Diadema - SP, 09980-150 e R. 
Guarani, 1162 – Conceição, Diadema 
- SP, 09991-060, a participarem da As-
sembleia Específica,que será realizada 
no dia 12 (doze) do mês de abril de 
2022 (terça-feira), às 07:30 da manhã. 
A assembleia, que será presencial e 
ocorrerá nas dependências da empre-
sa Legas Meral, observará medidas 
de prevenção à COVID-19, como 
distanciamento social de no mínimo 
1,5 metro entre os participantes e uso 
de máscaras pelos mesmos. A ordem 
do dia será: a) deliberação sobre a 
proposta do acordo de Participação 
nos Lucros e Resultados (PLR); b) 
deliberação sobre a proposta para 
reajuste no Vale Refeição; c) discussão 
e deliberação sobre a contribuição 
negocial como recurso essencial para 
custeio desta negociação coletiva, 
visando à celebração da norma cole-
tiva que contemple os interesses dos 
trabalhadores, sindicalizados ou não, 
da empresa; d) outros assuntos de in-
teresse dos trabalhadores na empresa. 
Diadema - SP, 07 de abril de 2022. 
Moisés Selerges Junior. Presidente.”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA 
PRESENCIAL DOS TRABALHA-
DORES NA ZF DO BRASIL LTDA.

“O SINDICATO DOS META-
LÚRGICOS DO ABC convoca todos 
os trabalhadores na empresa ZF DO 
BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob 
o número 59.280.685/0002-09, com 
endereço na Avenida Piraporinha, nº 
1.000, Bairro Jordanópolis, São Ber-
nardo do Campo – São Paulo, a par-
ticiparem da Assembleia Específica, 
que será realizada no dia 13 (treze) do 
mês de abril de 2022 (quarta-feira), 
às 14 horas. A assembleia, que será 
presencial e ocorrerá nas dependên-
cias da empresa, observará medidas 
de prevenção à COVID-19, como 
distanciamento social de no mínimo 
1,5 metros entre os participantes e 
uso de máscaras pelos mesmos. A 
ordem do dia será para tratar sobre: a) 
Participação nos Lucros e Resultados 
(PLR); b) autorização para a diretoria 
celebrar o respectivo acordo coletivo 
de trabalho ou aditamento; c) discus-
são e deliberação sobre a contribuição 
negocial como recurso essencial para 
custeio desta negociação coletiva, 
visando à celebração da norma cole-
tiva que contemple os interesses dos 
trabalhadores, sindicalizados ou não, 
da empresa; d) outros assuntos de in-
teresse dos trabalhadores na empresa. 
São Bernardo do Campo – São Paulo, 
11 de abril de 2022. Moisés Selerges 
Junior. Presidente” 

de estarmos sempre na luta 
pelos direitos e pela indústria 
nacional. Se não tiver indús-
tria forte, não têm trabalha-
dores nem direitos”, explicou. 

O dirigente ressaltou que 
os sábados alternados são uma 
conquista. “Só quem trabalha 
ou já trabalhou todos os sába-
dos sabe o valor desse acordo, 
do quanto é bom poder estar 
com a família, curtir e se pro-
gramar para sair. Considero 
uma das maiores conquistas 
nas negociações por envolver 
redução de jornada de traba-
lho e é preciso valorizá-la, não 
é porque já existia que é regra, 
é tudo fruto de negociação e 
luta”, concluiu.


