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Seis mil que prestam serviço para
a Petrobrás entram em greve

● A greve dos 3,1 mil metalúrgi-
cos da fábrica da Volkswagen
em São José dos Pinhais (PR)
completou 15 dias ontem e os
trabalhadores reforçaram, em
assembleia, o pedido de R$ 6 mil
para a primeira parcela da Partici-
pação nos Lucros e Resultados
(PLR), com o mesmo valor para a
segunda. A empresa não apre-
sentou outra proposta, a não ser
a inicial, de R$ 4,6 mil, deixando
a parcela seguinte para ser defini-
da até o fim do ano. Nova assem-
bleia foi marcada para segunda-
feira, mas a expectativa é que a
questão seja resolvida apenas na
Justiça.

A Volkswagen entrou com pe-
dido de dissídio no Tribunal Re-
gional do Trabalho (TRT), mas
dificilmente o assunto será discu-
tido na reunião marcada para
segunda-feira. De acordo com o
Sindicato dos Metalúrgicos da
Grande Curitiba, já deixaram de
ser fabricados 8.910 veículos. A
Volkswagen não tem se pronun-
ciado sobre a continuidade da
paralisação. / EVANDRO FADEL
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Sindicato acusa Honda de ‘assédio moral coletivo’
Montadora demitiu trabalhadores da fábrica de Sumaré por telegrama, durante processo de negociação com o sindicato e greve iniciada em 12 de maio

Paralisação na
Volks segue até
segunda-feira

300 veículos
por dia é para quanto vai cair a
produção da Honda, que hoje
é de 600 automóveis por dia

Protesto. Celio da Silva Cruz, funcionário da Honda, na frente da montadora, em Sumaré

Rejane Lima / SANTOS

Cerca de seis mil trabalhadores
de 18 empreiteiras que prestam
serviços à refinaria da Petrobrás
Presidente Bernardes e à empre-

sa Carbocloro, em Cubatão, na
Baixada Santista, entraram em
greve ontem por tempo indeter-
minado. Os operários reivindi-
cam reajuste de 12% e melhores
condições de segurança no tra-

balho.
De acordo com o presidente

do Sintracomos, Geraldino
Cruz Nascimento, o início da
greve foi decidido em assem-
bleia realizada na noite de quar-
ta-feira e teve adesão de 90% da
categoria, que se reuniu em
uma manifestação em frente ao
portão 20 da refinaria da Petro-
brás às 7 horas dessa quinta-fei-

ra. “Eles não estão querendo ne-
gociar então decidimos não es-
perar mais e cruzar os braços,
acho que só chegaremos a um
acordo na Justiça mesmo”, dis-
se ele, que acredita que a reu-
nião no Tribunal Regional do
Trabalho (TRT) deverá aconte-
cer na próxima semana.

A categoria quer reajuste sala-
rial de 12%, pagamento de Parti-

cipação nos Lucros e Resultados
(PLR) de um salário nominal
mais 30% e vale-refeição de R$
13; mas as empreiteiras oferece-
ram reajuste de 9,75%, PLR de
um salário e vale-refeição de R$
12.

“Também estamos pedindo
melhores condições de seguran-
ça, porque desde semana passa-
da quando morreu um trabalha-

dor da empresa LM em um incên-
dio na refinaria da Petrobrás em
São José dos Campos, todos os
trabalhadores aqui ficaram mais
preocupados ainda”, completa o
sindicalista.

A Petrobrás afirmou através
da sua assessoria de imprensa
que não vai se manifestar sobre a
greve e que a produção da refina-
ria não foi afetada com a greve.

Cleide Silva

O Sindicato dos Metalúrgicos
de Campinas e Região entrou
ontem com denúncia de assé-
dio moral coletivo contra a
Honda do Brasil no Ministério
Público. Paralelamente, en-
trou com pedido de dissídio
coletivo no Tribunal Regional
do Trabalho (TRT). O sindica-
to reclama que a montadora
demitiu funcionários por tele-
grama, em meio a um proces-
so de negociação e após uma
greve iniciada dia 12.

Na quarta-feira, a Honda anun-
ciou 400 demissões, o equivalen-
te a 12% do seu quadro de pes-
soal, formado por 3,4 mil pes-
soas na fábrica de Sumaré (SP).
A empresa avisou ainda que 800
funcionários ficarão ociosos e es-
tuda como evitar novos cortes.

Com dificuldade em importar
componentes do Japão após o
terremoto de 11 de março, a em-
presa vai reduzir a produção diá-
ria de 600 para 300 automóveis a
partir de junho. Antes disso, os

funcionários entrarão em licen-
ça remunerada a partir de segun-
da-feira. A fábrica produz os mo-
delos Civic, City e Fit.

O diretor do sindicato, Eliezer
Mariano, espera uma interven-
ção do TRT ainda hoje. “Questio-
namos a forma como as demis-
sões foram feitas, de forma arbi-
trária.” Ele também aguarda rápi-
do posicionamento do Ministé-
rio Público, por tratar-se de um
“conflito já instalado”.

Em nota, a Honda disse que
recorreu aos telegramas “por ab-
soluta impossibilidade de encon-
trar os trabalhadores da linha de
produção que estavam ausentes
da planta em função da paralisa-
ção dos turnos proposta pelo sin-
dicato”. Informou que os demiti-
dos começaram a receber ontem
cartas explicando as dificulda-
des na produção e lembrou que
não fazia demissões desde 1992.

A empresa não reconhece a
greve e afirma que ocorreram pa-
ralisações por turno. O sindica-
to alega que há alternativas para
evitar as demissões, como a redu-
ção da jornada e férias coletivas,
recusadas nas negociações.

A Honda voltou a justificar o
corte na produção. “Em função
dos desastres naturais ocorridos
no Japão, diversos fornecedores
de componentes eletrônicos,
que não podem ser substituídos
facilmente, tiveram sua produ-

ção afetada. Com isso, o envio de
peças para diversos países, inclu-
sive o Brasil, foi prejudicado.”

A empresa acredita que o desa-
bastecimento vai continuar até
o fim do ano, embora a matriz do
grupo tenha informado no Japão
que está tentando antecipar a re-
tomada da produção nas fábri-
cas dos fornecedores de peças.

Queda. Na quarta-feira, o dire-
tor da Honda, Paulo Takeuchi,

disse que a empresa previa para
este ano alta de 5% na produção
ante as 134,1 mil unidades de
2010. “Agora, a projeção é de que-
da de 20%.” Já as vendas devem
cair 30% ante as 126,4 mil unida-
des vendidas em 2010. O novo
Civic, que seria lançado no se-
gundo semestre, ficou para 2012.

No primeiro quadrimestre, a
marca vendeu 36,8 mil carros,
8,4% menos que em igual perío-
do de 2010. O mercado como um

todo cresceu 3,7%. A participa-
ção da marca nas vendas de auto-
móveis e comerciais leves hoje é
de 3,5%, ante 4,2% em 2009.

Toyota. A Toyota suspende ho-
je a produção na fábrica de In-
daiatuba. É a última das três para-
lisações previstas pela empresa
entre abril e maio para evitar o
desabastecimento de peças que
vêm do Japão. Não há previsão
de novas paradas por enquanto.
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