
UNIÃO DOS TRABALHADORES 
GARANTE BENEFÍCIOS E 
REAJUSTE SUPERIOR A 11%

CAMPANHA SALARIAL

A união dos funcionários 
da Tecsis, durante a cam-
panha salarial deste ano, 
foi determinante para que 
empresa concedesse alguns 
benefícios. É o caso do re-
ajuste salarial de 11,1%, o 

que garante a reposição da 
inflação [7,40] e mais au-
mento real de 4%.

A unidade dos trabalha-
dores – responsável pela pa-
ralisação nos dias 22 e 23 de 
setembro – também fez com 

que a empresa assumisse o 
compromisso de a partir do 
dia 17 de dezembro ajustar 
a jornada de trabalho para 
diminuir o expediente aos 
sábados [do 1º e 2º turnos] 
e aos domingos do 3º turno.
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Empresa reduziu  
valor do transporte,  
mas aumentou  
tempo da viagem

Trabalhadores 
demonstram consciência 
e número de sócios 
cresce mais de 100%

Redução no valor 
do Plano de Saúde   
tenta desmobilizar 
os trabalhadores 
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Sindicalização cresce 
116,6% em outubro

Do dia 10 ao dia 14 de 
outubro, a equipe de Sin-
dicalização do Sindicato 
dos Metalúrgicos de So-
rocaba e Região conse-
guiu sindicalizar 1.228 
novos sócios, um cres-
cimento de 116,6% no 
quadro de associados. 
Até então, a Tecsis soma-
va 1053 associados.

O objetivo dessa cam-
panha de sindicalização 
realizada dentro das fá-
bricas é esclarecer dú-
vidas dos trabalhadores, 
mostrar a estrutura que 
o sindicato oferece e, 
principalmente, explicar 

Trabalhadores  
conquistam  

jornada  
diferenciada

A partir do dia 17 de de-
zembro, os metalúrgicos 
do segundo turno (14h20 
às 22h40) da Tecsis terão 
folga aos sábados. Aqueles 
que pertencem ao terceiro 
turno (22h40 às 6h05) de-
verão deixar de trabalhar 
aos domingos. 

Com essa decisão con-
quistada pelo Sindicato 
dos Metalúrgicos de Soro-
caba e Região junto com 
o Comitê Sindical de Em-
presa (CSE) foi possível 
garantir mais qualidade 
de vida e lazer para os tra-
balhadores.

A conquista já era uma  
pauta de reivindicação anti-
ga e após reunião, que ocor-
reu no mês de setembro, 
recebeu a decisão favorável. 

Esse resultado foi mérito 
do acordo realizado entre o 
sindicato e a empresa.  

Com essa novidade, a 
empresa deverá criar um 
calendário para ajustar e 
alinhar as mudanças de 
horário em uma reunião 
no dia 11 de novembro.

A Tecsis fabrica pás 
eólicas, exporta 100% 
de sua produção e, atu-
almente, conta com 5 mil 
trabalhadores. 

Essa, entre outras con-
quistas, só foi possível 
graças ao engajamento 
dos metalúrgicos que de-
monstram, cada vez mais, 
que a unidade dos traba-
lhadores tem a capacida-
de de conquistar várias 
reivindicações. 

qual a importância políti-
ca que ele tem na socieda-
de. 

A equipe, que conta 
com quatro pessoas, reali-
zou uma abordagem pes-
soal e também entregou 
um material contendo 
detalhes do que a catego-
ria metalúrgica conquis-
ta por meio do Sindicato, 
além da estrutura de lazer.  

A mensalidade sindi-
cal é equivalente a 1,5% 
do salário do metalúrgico. 
Mas o desconto não pode 
ultrapassar R$ 60 - mes-
mo nos salários mais al-
tos.

Desde agosto deste 
ano, o Sindicato inten-
sifica, nas fábricas e na 
sociedade, a campanha 
“Rumo aos 60 - Contra 
Todas as Formas de Pre-
conceito”, que visa elevar 
para 60% da categoria   o 
número de sindicaliza-
dos, fortalecer as lutas da 
categoria e defender uma 
sociedade mais justa e 
fraterna. 

Atualmente, o Sindi-
cato abrange 14 cidades 
da região. Porém, 82% 
da categoria trabalha em 
fábricas instaladas em 
Sorocaba.
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Novo horário deverá ser aplicado ainda este ano em todas as plantas

Além da mobilização, os trabalhadores também deram exemplo tornando-se sócios do Sindicato



União fez empresa melhorar índice 
de reajuste e assumir compromissos

A união dos trabalha-
dores de todas as plantas 
da Tecsis durante a Cam-
panha Salarial, que resul-
tou na paralisação de dois 
dias na primeira quinzena 
de setembro, foi determi-
nante para que a empresa 
melhorasse o índice do 
reajuste salarial e assu-
misse outros compromis-
sos com os trabalhadores.

Antes da paralisação,  
a empresa oferecia ape-
nas 8,5% de reajuste sala-
rial. Após os dois dias de 
greve, o índice foi elevado 
para 11,1%. “Não fosse 
a união do grupo, a dis- 
posição de cada um de  
parar a produção e exigir 
um reajuste maior, com 
certeza não teríamos ul-
trapassado a barreira dos 
10% de reajuste. Esse 
índice [11,1%] só foi al-
cançado devido a mobi-
lização”, diz o dirigente 
sindical Josivan Moura 
Oliveira.

Os dois dias de greve, 
porém, não serviram ape-
nas para a melhora do ín-
dice do reajuste salarial, 
não. A empresa, ao ver a 

Ano deve ser encerrado com sucesso
O ano de 2011, que 

está preste a terminar, de-
verá ser encerrado com 
uma série de conquistas 
pelos trabalhadores da 
Tecsis. Algumas dessas 
conquistas, como redução 
no valor do transporte e 
no plano de saúde, a em-
presa tentou fazer passar 
como se fosse um presen-
te dela, mas não foi.

Mas a grande vitória 
dos trabalhadores ao lon-
go desse ano não foi, tam-
bém, o índice de 11,1% do 
reajuste salarial. A grande 
vitória foi, com certeza, a 
união de todos os funcio-
nários durante a campa-
nha salarial.

Os integrantes do CSE 
agradecem o apoio que 
têm recebido do chão de 
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demonstração de unidade 
do grupo, se viu obrigada 
a atender alguns pontos 
da extensa pauta de rei-
vindicações dos funcio-
nários e assumir alguns 
compromissos.

A criação de uma jor-
nada de trabalho dife-
renciada, que diminua  o 
trabalho aos sábados do 
primeiro e segundo tur-
nos e os domingos, do ter-
ceiro turno, foi um desses 

compromissos assumidos 
e fruto da mobilização da 
campanha salarial.

“Os companheiros de-
vem mostrar essa mesma 
união na reivindicação de 
todas as pautas. Só assim 

vamos conseguir avançar, 
principalmente no que 
diz respeito ao vale-cesta 
e outras reivindicações”, 
completa o também dire-
tor sindical, Henrique Cé-
sar Paliari.

fábrica e pede que essa 
unidade continue ao lon-
go do ano que vem.

“A Tecsis é uma empre-
sa gigantesca que empre-
ga mais de 5 mil pessoas 
e, por isso, também acu-
mula diversos problemas. 
Somente a união de todos 
os funcionários, indepen-

dente da planta e da sua 
ocupação,  poderá resul-
tar em conquistas como 
melhoria no local de tra-
balho, PPRs mais signifi-
cantes e reformulação  da 
grade salarial, entre ou-
tras”, diz o dirigente sin-
dical, José de Souza Neves 
Neto.
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Os trabalhadores precisam manter unidade neste final de ano e ao longo do ano que vem para que empresa atenda as reivindicações

CAMPANHA SALARIAL

Trabalhadores da Tecsis 
conquistam redução de 

valor no convênio médico
Desde setembro, os 

trabalhadores da Tec-
sis, que têm o plano 
básico do convênio de 
saúde, conquistaram 
valores mais baixos nos 
descontos cobrados 
nos holerites.

O desconto - antes 
praticado - era de R$ 
37,50. Agora, esse valor 
diminuiu para R$ 2,00. 
Entretanto vale salien-
tar que essa redução foi 
oferecida para os tra-
balhadores com o ob-
jetivo de desmobilizar 
a categoria que, na oca-
sião, começava a lutar 
pelos acordos salariais.

Dentro da fábrica 
existem três tipos de 
convênios, onde cada 
trabalhador opta por 
aquele que se encaixa 
melhor em suas neces-
sidades e orçamento. Os 
outros 2 planos não so-
freram essas mudanças 
e, por isso, continuam 
com valores altos.

Cuidar da qualida-
de de vida e, princi-
palmente, da saúde é 
fundamental. Por isso, 
os trabalhadores, cada 
vez mais, têm direito a 
um convênio médico de 
boa qualidade e que não 
seja caro. 
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Empresa não cede nada se não houver mobilização no chão de fábrica



Redução no transporte
Desde outubro deste 

ano, o desconto no holerite 
por causa do transporte foi 
reduzido quase pela meta-
de – caiu de 6% para 3,5%. 
Mais uma conquista do Sin-
dicato dos Metalúrgicos de 
Sorocaba e Região junto 
ao CSE (Comitê Sindical de 
Empresa). Este era um dos 
itens que estava na lista de 
reivindicações levantada 
junto com os trabalhadores 
da Tecsis.
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Empresa deu pacote meia-boca  
para desmobilizar os trabalhadores

Às vésperas de uma 
reunião com o Sindica- 
to para tratar da campanha 
salarial e de vários outros 
itens da pauta de reivindi-
cação do chão de fábrica, a 
direção da Tecsis ofereceu 
um pacote de melhorias 
para os trabalhadores.

O pacote, que garantiu 
vale-cesta de R$ 37, dimi-
nuição no custo do trans-
porte de 6% para 3,5% 
do salário e redução de 
R$ 37,5 para R$ 2 para o 
plano básico de saúde, foi 
uma estratégia da empresa 
para desmobilizar os tra-
balhadores.

“O que a empresa fez 
foi tentar aplicar um ‘cala- 
boca’ nos trabalhadores. 
Como ela sabe que mais 
cedo ou mais tarde teria 
que atender àquelas reivin-
dicações, o que ela fez foi 
ceder os benefícios, igno-
rando o Sindicato, para di-
zer aos funcionários:  olha, 
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Redução no valor do plano de saúde foi para desmobilizar, mas trabalhadores não se iludiram

somos bonzinhos, demos 
tudo isso a vocês de espon-
tânea vontade”, analisa o 
diretor sindical Josivan.

Mas os trabalhadores 
não se iludiram com o pa-
cote de desmobilização e 
se mantiveram unidos ao 
ponto de paralisar a pro-
dução em busca de reajus-
te salarial.

É bom lembrar, ainda, 
que a redução no custo 
do transporte precisa ser 
ainda maior e que não 
poderia ter sido feita em 
detrimento à qualidade 
do mesmo. Atualmente o 
custo do transporte para o 
trabalhador é menor, mas 
a redução foi feita em de-
trimento à qualidade. Os 
itinerários foram refeitos, 
o que aumentou o tempo 
de viagem e deixou mui-
tos trabalhadores longe de 
suas casas. Quem mora no 
fim das linhas fica mais de 
2 horas dentro do  ônibus.  

Entretanto, apesar des-
se avanço, é preciso que as 
linhas do ônibus alterem 
seus itinerários. Principal-
mente, porque depois des-
sa redução, alguns trajetos 
sofreram mudanças e pre-
judicaram de forma direta 
os trabalhadores. Afinal, 
alguns passaram a pegar o 
ônibus em locais distantes 
dos seus lares. O que antes 
não acontecia.

Outro fator que precisa 
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ESTES SÃO OS CINCO INTEGRANTES DO CSE

ser revisto é o  tempo de 
viagem, que com a mu-
dança tem aumentado 
bastante. Tem trabalha-
dor pegando o ônibus às 
4h15 e chegando ao tra-
balho somente às 6h, ou 
seja, quase duas horas 
depois.

A negociação ocorreu 
em setembro e beneficiou 
grande parte dos meta-
lúrgicos que trabalham 
na Tecsis.

Transporte ficou mais barato, mas também ficou mais demorado


