
Sindicato já teve quatro negociações 
com o Grupo Schaeffler este ano

Sem contar as reuniões 
sobre participação nos re-
sultados (PPR), o Sindicato 
teve, até o momento, quatro 
negociações com a direção 
do grupo Schaeffler este ano 
para negociar reivindicações 
gerais dos trabalhadores.

A pauta das discussões é 
ampla e inclui correção de 
distorções salariais, grade 
salarial, convênio médico, 
grêmio recreativo, licença 
maternidade, redução da 
jornada e problemas com 
empresas terceirizadas.

Avançamos em alguns 
itens da pauta, em outros 
a fábrica precisa enfrentar 
maior pressão dos trabalha-
dores para ceder. Mesmo 
nas reivindicações em que a 
empresa se mostra um pou-
co mais flexível, é preciso 
haver mobilização na fábri-
ca para agilizar a conclusão 
dos debates.

Além disso,  estamos 
iniciando uma campanha  
salarial, que irá definir re-
ajustes salariais e outras 
conquistas para a categoria. 
Para isso, será necessária 
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estágio está a discussão de 
cada tópico da pauta de rei-
vindicações.

Pedimos que leia com 

mobilização nas fábricas.
Neste informativo, o 

Sindicato procura informar 
aos trabalhadores em que 

atenção. Tire dúvidas com os 
integrantes do Comitê Sindi-
cal de Empresa (CSE). Discu-
ta a pauta com companheiros 

Sem contar as negociações sobre PPR, pauta inclui grade salarial, convênio médico, 
grêmio recreativo, licença maternidade, terceirizadas e redução da jornada

Pauta de Reivindicações:
- Grade salarial / até quando esperar?
- Convênio médico / melhoria urgente
- Campanha Salarial / já começou
- Grêmio / democracia passa longe
- Redução da jornada / 40 horas já

e companheiras de fábrica. 
Principalmente, pedimos que 
todos se unam e participem 
das atividades sindicais.

A luta por igualdade nas terceirizadas
Há muitos anos o Sin-

dicato vem lutando para 
conquistar a igualdade de 
direitos e benefícios en-
tre os trabalhadores da  
empresa-mãe e das tercei-

rizadas. É um absurdo as 
empresas contratantes ten-
tarem se esquivar de suas 
responsabilidades sobre os 
abusos cometidos, dentro 
das fábricas, contra fun-

cionários de prestadoras de 
serviço.

No caso da Schaeffler, 
alguns avanços têm sido ob-
tidos, mas ainda falta muito 
para que haja Justiça para 

todos os trabalhadores que 
convivem no mesmo am-
biente de trabalho.

Para resolver esse pro-
blema, a palavra-chave é 
solidariedade. Os trabalha-

dores da Schaeffler devem 
se envolver nas lutas dos 
terceirizados e estes, por sua 
vez, devem participar das 
reivindicações gerais da ca-
tegoria.

Assembléia no último dia 22, chamou a atenção da empresa para as reivindicações dos trabalhadores. Sindicato deu prazo de uma semana para patrões responderem à pauta
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Segurança e 
prevenção a acidentes

Vários representantes dos 
trabalhadores na Cipa têm 
cumprido seu papel e encami-
nhado as demandas de seguran-
ça e saúde na fábrica durante as 
reuniões da comissão. Porém, 
prazos não são cumpridos pela 
empresa. Além disso, diversos 
assuntos importantes “somem 
da pauta” nas reuniões seguin-
tes, mesmo que os problemas 
não tenham sido resolvidos.

Vale lembrar que a Cipa é 
uma comissão paritária, na qual 
parte dos integrantes represen-
tam os trabalhadores e parte 
é indicada pelo patrão. E tem 
trabalhador que, infelizmente, 
vota em candidato fiel ao pa-
trão, desequilibrando a correla-
ção de forças na comissão.

Prevenção em Prensas
O Comitê Sindical de Em-

presa (CSE) no grupo Scha-
effler está cobrando vistoria 
nas prensas da fábrica. A em-
presa deveria ter apresentado 
ao comitê um laudo técnico 
das máquinas em junho, mas 
até agora não o fez.

Acidente sem
afastamento

O CSE também alerta aos 
trabalhadores, empresa e Cipa 
que acidente sem afastamento 
do trabalho tem que ser dis-
cutido na Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes 
(Cipa), obrigatoriamente.

Audiência
sobre PPR 2008

A pendência de PPR na 
Schaeffler será tema de uma 
audiência na Justiça do Traba-
lho de Sorocaba no próximo 
dia 30 de agosto. Sindicato e 
empresa devem participar. O 
Sindicato reivindica uma di-
ferença de R$ 450 para cada 
trabalhador que fez jus ao 
valor na época.

Comitê Sindical 
atende no grêmio

Os integrantes do comitê 
sindical (CSE) vão dar plan-
tão no grêmio da Schaeffler 
às segundas, quartas e sex-
tas, das 11h30 às 13h15.

O objetivo é tirar dúvidas 
e reunir sugestões dos traba-
lhadores.

NOTAS

Quarta-feira tem rodada de 
negociação com o Grupo 3

Nesta quarta-feira, 
dia 28, a Federação Es-
tadual dos Metalúrgicos 
da CUT (FEM) parti-
cipa da terceira rodada 
de negociações com os 
empresários do Grupo 
3 (autopeças, forjarias 
e parafusos). Ainda não 
há perspectiva de que os 
patrões atendam às rei-
vindicações da categoria, 
que são reposição da in-
flação, aumento real de 
salários, valorização dos 
pisos salariais, redução 
da jornada de trabalho e 
licença maternidade de 
180 dias.

Nas negociações ante-
riores, não houve avanços. 
No primeiro encontro, 
os patrões se limitaram a 
abrir oficialmente o pro-
cesso de negociação. Na 
segunda, alegaram que 
só poderiam avanças nas 

discussões após uma as-
sembléia patronal, mar-
cada para esta segunda-
feira, dia 26.

O Sindicato dos Me-
talúrgicos de Sorocaba e 
Região alertou às empre-
sas da região que elas de-
vem utilizar a influência 
que têm na Fiesp e no 
Grupo 3 para acelerar as 
negociações da campa-
nha salarial e, dessa for-
ma, evitar paralisações e 
protestos locais.

O Grupo Schaeffler 
é uma dessas empresas 
que tem influência no 
Grupo 3. Mas para que a 
empresa se anime a pedir 
agilidade aos seus nego-
ciadores, é fundamental 
que os trabalhadores se 
mostrem unidos e mo-
bilizados, prontos para 
lutar por uma campanha 
salarial vitoriosa.

CAmpAnhA sAlAriAl Proposta de jornada menor na Schaeffler
Confira nos calendários 

a proposta do Sindicato que 
prevê redução da jornada 
para os três turnos da pro-

dução. O pessoal adminis-
trativo será contemplado em 
proposta à parte. A proposta 
dos 3 turnos já foi protoco-

lada junto à Schaeffler. Em 
caso de dúvidas, procure os 
membros do Comitê Sindi-
cal (CSE).
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Empresa ainda tem 
muita distorção salarial

Nas negociações com a 
Schaeffler, o Sindicato tem 
reconhecido que a empre-
sa vem cedendo reajustes 
gradativamente para muitos 
trabalhadores. Porém, os di-
rigentes sindicais argumen-
tam com a empresa que tem 
muito trabalhador que até o 
momento não teve reajuste, 
que continua com o salário 
defasado em relação à fun-
ção que exerce.

Os reajustes vêm sendo 
aplicados desde o ano pas-
sado, mas falta agilidade da 
empresa para resolver todas 
as distorções e injustiças que 

existem há anos nas fábricas 
Ina e Luk.

Somente depois de corri-
gir as graves distorções sala-
riais, será possível aprofun-
dar a negociação sobre uma 
efetiva grade salarial.

Sobre a futura grade sala-
rial, o Sindicato reivindica, 
desde já, transparência da 
política de cargos e salários 
da Schaeffler. Sindicato e tra-
balhadores deveriam contar 
com um sistema de informa-
ções para saber os critérios, 
as datas, os beneficiados e as 
etapas previstas para aplica-
ção da grade salarial.

Quando estava instala-
da em Santo Amaro-SP, a 
Schaeffler FAG operava 
com jornada de trabalho 
de 40 horas semanais. Mas 
quando a fábrica começou 
a ser transferida para Soro-
caba, há mais de um ano, a 
jornada foi aumentada para 
42 horas semanais, equipa-
rando, irregularmente, com 
o expediente de trabalho lo-
cal.

Os trabalhadores que vie-
ram transferidos da Grande 
São Paulo estão tendo preju-
ízos desde então, nos salários 
e até no adicional noturno. 
No entanto, é inadmissível, 

inclusive juridicamente, re-
duzir a jornada para apenas 
parte dos trabalhadores. A 
luta sindical é por 40 horas 
em todo o grupo Schaeffler.

No início deste ano, a 
FAG foi completamente 
transferida para Sorocaba e 
hoje conta com mais de 400 
trabalhadores.

O Sindicato já protoco-
lou, junto à empresa, um 
parecer jurídico que alerta: 
aumentar a jornada de quem 
trabalhava 40 horas por se-
mana significa uma redução 
do salário-hora. E a redu-
ção de salários é ilegal pela 
Constituição.

Jornada acima de 40 
horas na FAG é ilegal
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Fim das distorções salariais e implantação de uma grade salarial efetiva são temas constantes nas assembléias

Sindicato quer redução  
da jornada nas 3 fábricas

O Sindicato reivindica 
a redução da jornada de 42 
horas para 40 horas nas três 
unidades da Schaeffler, em 
Sorocaba (Ina, Luk e FAG).

Para o Sindicato, a re-
dução de 44h para 42 horas 
semanais há dois anos foi 
uma grande vitória dos tra-
balhadores, mas já é hora de 
avançar mais e reduzir para 
40 horas.

O Sindicato inclusive já 
protocolou na empresa uma 
proposta de calendário com 
jornada reduzida para todos 
os turnos (veja nesta edi-
ção).

Os calendários propostos 

pelo Sindicato prevêem en-
trada e saída das turmas da 
produção. O horário admi-
nistrativo também é contem-
plado pela reivindicação sin-
dical, mas os horários ainda 
estão sendo elaborados em 
contato com os trabalhado-
res do setor.

Consciência
No entanto, pouco adian-

ta lutar pelas 40 horas, fazer 
protestos, se logo depois os 
trabalhadores fazerem horas-
extras para compensar even-
tuais gastos para o patrão.

A Schaeffler alega que a 
redução de jornada represen-

ta 5% de aumento no custo 
da mão-de-obra, mas não diz 
que a Folha de Pagamento 
representa apenas cerca de 
10% do custo total da em-
presa. Ou seja, os 5% sobre 
a Folha representa apenas 
0,5% dos custos total, apro-
ximadamente.

A Campanha Salarial 
dos metalúrgicos da CUT 
este ano também reivindica 
a redução da jornada para 
40 horas semanais. Mas a 
expectativa do Sindicato é 
que a Schaeffler se antecipe 
ao final das negociações es-
taduais e garanta a jornada 
reduzida já.

Trabalhadores querem melhorias no convênio médico
Nas reuniões com o Sin-

dicato, os representantes da 
Schaeffler têm reclamado 
muito do aumento de custo 
para manutenção de duas 
opções de convênio médico 
para os trabalhadores. Os 
dirigentes sindicais, por sua 
vez, afirmam para a empre-
sa que o que existe hoje não 
é opção, é imposição.

O Sindicato não defen-
de este ou aquele nome de 
plano de saúde, defende 
melhor qualidade de aten-
dimento sem custos adicio-
nais para os trabalhadores.

Atualmente, parte dos 
trabalhadores do Grupo 
Schaeffler em Sorocaba são 
atendidos pela Intermédica 
e parte pela Bradesco, sem 

opção de migração de um 
para outro convênio.

Os trabalhadores da 
Schaeffler reivindicam 
manter dois planos de saú-
de, mas com opção de mi-
grar de convênio em situa-
ções previstas por acordo.

Se for para manter um 
só plano de saúde, como 
parece querer a Schaeffler, 

que esse plano tenha uma 
qualidade bastante superior 
aos que existem hoje na 
empresa.

Mas para ter essa reivin-
dicação atendida, não basta 
o Sindicato se empenhar na 
mesa de negociação. É ne-
cessário que os trabalhado-
res estejam prontos para se 
mobilizar.
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Trabalhadores perdem espaço de lazer na empresa
Desde o ano passado, os 

integrantes do Comitê Sindi-
cal no grupo Schaeffler vêm 
insistindo para que a empre-
sa solucione as dificuldades 
que os trabalhadores têm 
para utilizar o grêmio.

Nas negociações deste 
ano, a exemplo do que ocor-
reu no ano passado, a em-
presa continua enrolando.

No decorrer dos anos, 
estamos perdendo espaço 
de lazer e recreação. Não te-
mos colônia de férias, nosso 
prometido campo esportivo 
virou um shopping. Os pro-
dutos vendidos pelo grêmio 
se tornaram caros.

Antigamente, os funcio-

nários da Schaeffler compra-
vam produtos da empresa, 
como embreagens, com um 
bom desconto. Agora que a 
aquisição é feita via grêmio, 
os preços estão até acima 
do mercado. Até os artigos 
esportivos comercializados 
pelo grêmio estão com pre-
ços altos.

Reivindicações
O comitê sindical de em-

presa (CSE) defende que o 
grêmio não deve visar lu-
cro. Defendemos, principal-
mente, que os trabalhadores 
participem das eleições do 
grêmio.

É incoerente o Grupo 
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Membros do CSE na Schaeffler em Sorocaba

Ademilson Terto da Silva

Vanderlei Rodrigues

Josué Luiz Pereira dos Santos

Nelson Brilhante do Sol Gaino

Denise Giziane Marcondes

Claudinei Hader

Marcelino de Lara

Roque Medeiros de Sousa

Sidnei Morales Hernandes

Valdeci Henrique da Silva 

Schaeffler — especialmente 
a Luk — que tanto investe no 
esporte, não solucionarem o 
problema de acesso dos seus 

trabalhadores ao grêmio.
E pra piorar, todo traba-

lhador é obrigado a ser sócio 
do grêmio, o que não é nada 

democrático. Das duas uma: 
ou o grêmio se torna demo-
crático, ou devemos exigir o 
fim do desconto obrigatório.

Grêmio reCreAtivo

Encontro em Sorocaba vai discutir ações sindicais unificadas na Schaeffler
Nos dias 25 e 26 de agos-

to, acontece em Sorocaba, 
um encontro da Rede Na-
cional de Trabalhadores do 
Grupo Schaeffler. O objetivo 
é definir políticas sindicais 
unificadas em todas as plan-
tas do grupo no Brasil. Entre 

fábricas Schaeffler e Conti-
nental, são mais de 10 unida-
des em território brasileiro.

O encontro da rede sin-
dical também vai discutir 
formas de trazer para o 
Brasil algumas melhorias 
conquistadas vrecentemen-

te pelos companheiros da 
Schaeffler na Alemanha.

Em junho, a matriz con-
cordou com uma mudança 
em seus estatutos, permi-
tindo que os trabalhadores 
participem das decisões 
empresariais.

A negociação foi feita en-
tre o consórcio Schaeffler e 
o IG Metall, sindicato nacio-
nal dos metalúrgicos na Ale-
manha. Na mesma época, o 
grupo empresarial passou 
a chamar-se mundialmente 
de Schaeffler/GMBH, uma 

empresa de capital aberto.
Os sindicatos brasileiros 

querem o mesmo grau de 
transparência que foi alcan-
çado na Alemanha. Mas, 
para isso, será necessária 
mobilização e confiança no 
trabalho da rede sindical.


