
Confira tabelas com novo 
horário e contraproposta  
dos metalúrgicos 

Justiça indica novo 
horário na tecsis

Folgas nos Fins de semana

O Tribunal Regional do Trabalho 
(TRT) da 15ª Região, em Campinas, 
durante audiência no último dia 12, 
indicou um horário de trabalho nas 
plantas da Tecsis, em Sorocaba, que 
prevê folgas em sábados alternados 
para todos os turnos.

Embora a indicação do TRT repre-
sente alguma melhora em relação ao 
horário anterior, que obrigava o tra-
balho em todos os finais de semana, 
a nova escala de turnos ainda está 
longe de atender às necessidades 
dos trabalhadores. A insatisfação in-

terna, portanto, continua na Tecsis.
Foi essa insatisfação que deu ori-

gem a uma greve no último dia 7, 
que foi encerrada após a orientação 
no TRT dia 12.

O Sindicato dos Metalúrgicos aca-
tou a proposta do Tribunal, mas tam-
bém alertou à empresa que ela deve 
negociar melhorias aos trabalhado-
res se realmente quiser evitar novas 
paralisações. O Sindicato inclusive já 
tem uma nova proposta de horários, 
mais justa para todos os turnos, caso 
a Tecsis aceite dialogar.

Para fazer passar a proposta de 
horários no TRT, a empresa alegou 
que a nova escala foi eleita pelos fun-
cionários em votação interna no dia 
13 de dezembro. Porém, os trabalha-
dores sabem que tal eleição é ques-
tionável, não tendo acompanhamen-
to do Sindicato dos Metalúrgicos. 
Esse questionamento foi comprova-
do em assembleias no início deste 
ano, quando os trabalhadores rejei-
taram em massa essa mesma escala 
de trabalho.

PÁG. 2

Mas Sindicato alerta à empresa que é preciso melhorar escala de turnos

LEIA MAIS SOBRE ESSE E OUTROS 
ASSUNTOS NESTE INFORMATIVO
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PÁG. 4

Trabalhadores devem se 
orgulhar do movimento  
que realizaram PÁG. 4

Tribunal quer agilizar os 
processos sobre representação 
sindical na Tecsis 
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Intervalo de refeições: 1h - Jornada de Trabalho: 44h

Proposta básica da Tecsis,
indicada pelo TRT

Contraproposta do Sindicato

Primeiro Turno  
Semana 1
De segunda a sexta-feira: das 6h05 às 14h55
Sábado: folga
Domingo: folga

Semana 2
De segunda a sexta-feira: das 6h05 às 14h55
Sábado: das 6h10 às 16h50
Domingo: folga

Segundo Turno  
Semana 1 
De segunda a sexta-feira: das 14h40 às 23h18
Sábado: Folga
Domingo: Folga

Semana 2
De segunda a sexta-feira: das 14h40 às 23h18
Sábado: das 16h35 às 2h40
Domingo: Folga

Terceiro Turno  
Semana 1
De segunda a quinta-feira: das 23h às 6h25
Sexta-feira: das 23h às 7h31
Sábado: Folga
Domingo: das 22h55 às 6h20

Semana 2
De segunda a sexta-feira: das 23h às 6h25
Sábado: Folga
Domingo: das 0h às 6h20

Intervalo de refeições: 1h - Jornada de Trabalho: 44h

Primeiro Turno  
Semana 1
De segunda a sexta: Das 5h50 às 14h40
Sábado e domingo:  folga

Semana 2
De segunda a sexta: Das 5h50 às 14h40
Sábados: das 5h30 às 16h10
Domingo: Folga

Segundo Turno  
Semana 1
De segunda a sexta: Das 14h00 às 22h50
Sábado e domingo: Folga

Semana 2
De segunda a sexta-feira: das 14h00 às 22h50
Sábados: das 10h às 19h28
Domingos: Folga

Terceiro Turno  
Semana 1
De segunda a sexta: Das 22h10 às 6h10
Sábados e domingos: Folga

Semana 2
De segunda a sexta: Das 22h10 às 6h10
Sábados: Folga
Domingos: das 22h às 6h10



O presidente do Sin-
dicato dos Metalúrgicos, 
Ademilson Terto da Silva, 
explica que a orientação 
do TRT na última quinta-
-feira, dia 12, não impede 
a Tecsis de negociar uma 
jornada melhor de traba-
lho. “Temos várias propos-
tas prontas que atendem 
às expectativas dos fun-
cionários. Se a empresa 
tiver bom senso, vai voltar 
a negociar a questão, pois 
a insatisfação interna está 
muito longe de ser resolvi-
da”.

A Tecsis afirmou ao TRT 
que a proposta de horário, 
a ser implantada a partir 
do dia 16 de janeiro, foi 
aprovada pelos trabalha-
dores em votação interna. 
Mas os sindicalistas meta-
lúrgicos contestam a vali-
dade de votação, pois não 
acompanharam a eleição 

Horário ainda pode melhorar
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Ademilson Terto, presidente do SMetal, em assembleia na Tecsis

Objetivo do Sindicato 
é reduzir a jornada
A contraproposta 

do Sindicato dos Meta-
lúrgicos de turnos com 
folgas nos finais de 
semana na Tecsis (na 
página ao lado) aceita 
que a jornada continue 
sendo de 44 horas se-
manais. Isso não signi-
fica, porém, que os me-
talúrgicos desistiram 
de lutar pela redução 
da jornada para 40 ho-
ras semanais.

“Estamos provando 
que não somos intran-
sigentes. Como o TRT 
orientou uma jornada 
de 44 horas, apresen-
tamos uma contrapro-
posta de 44 horas, mas 
com horários mais 

adequados aos traba-
lhadores”, afirma Ade-
milson Terto da Silva, 
presidente do Sindica-
to.

As propostas an-
teriores do Sindicato 
previam, além de folgas 
em finais de semana al-
ternados, a redução da 
carga horária semanal. 
“Somos a favor da ne-
gociação permanente, 
que é a base da de-
mocracia. Se quiser, a 
Tecsis pode implantar 
nossa contraproposta 
de 44 horas e continuar 
negociando a redução 
da jornada para valori-
zar seus funcionários”, 
explica Terto.

Ao sugerir uma nova 
escala de trabalho na 
Tecsis, que começa nesta 
segunda-feira, dia 16, o 
desembargador Henrique 
Damiano, do Tribunal Re-
gional do Trabalho (TRT), 
pretendeu estabelecer 
um acordo que encerras-
se a greve. E foi o que de 
fato aconteceu.

Mas o Sindicato dos 
Metalúrgicos acredita 
que a empresa, se tiver 
bom-senso, vai retomar 
as negociações sindicais 
para corrigir falhas nessa 
nova escala. O novo horá-

nova escala não atende às 
reivindicações dos trabalhadores

rio atenua o problema da 
falta de folgas nos finais 
de semana, mas não eli-
mina o descontentamen-
to da maioria dos traba-
lhadores, especialmente 
do segundo turno e ter-
ceiro turnos.

Veja na página 2 a pro-
posta indicada pelo TRT, 
que entra em vigor nesta 
segunda-feira, dia 16, e 
também a contrapropos-
ta do Sindicato dos Me-
talúrgicos, que aguarda 
retorno da Tecsis sobre 
reabertura de negocia-
ções.

nem a apuração. “Os riscos 
de pressão da chefia na 
hora do voto são evidentes 
nesses casos”, afirma Val-
deci Henrique da Silva,  di 
retor do Sindicato.

O sindicato dos quí-
micos, que há anos tenta 
obter a representação sin-
dical dos 5 mil trabalha-
dores na Tecsis, foi citada 
pela empresa no pedido 

de dissídio sobre a greve, 
embora não tenha tido 
qualquer participação no 
movimento. Devido a essa 
citação, porém, teve o di-
reito de participar da audi-
ência hoje no TRT.

“Como sempre, aquele 
sindicato [dos químicos] 
fez peso para o lado da em-
presa, e não dos trabalha-
dores”, lamenta Terto.

Sindicato dos Metalúrgicos respeita indicação do TRT, mas quer melhorar horários dos turnos

A solução para as folgas nos 
finais de semana na Tecsis já 
deveriam ter sido resolvidas na 
campanha salarial dos meta-
lúrgicos, em setembro de 2011. 
E isso era um compromisso da 
empresa.

Mas como a prioridade na 
época eram outras conquistas, 
como salários e redução no va-
lor do transporte, a empresa 

conseguiu adiar essa decisão.
Na época, os trabalhadores 

pararam a Tecsis para conquis-
tar aumento de salários e redu-
ção do desconto do transporte 
de 6% para 3% dos salários.

Além disso, foi através da 
luta sindical dos metalúrgi-
cos, que os trabalhadores da 
empresa conseguiram o for-
necimento da cesta básica e a 

diminuição do valor do convê-
nio médico de R$ 52 para R$ 2. 
Essa redução de valor benefi-
ciou a grande maioria dos fun-
cionários. Somente os planos 
de saúde do mais alto padrão 
têm descontos maiores.

Portanto, conquistas têm 
acontecido. Também em rela-
ção às folgas nos fins de sema-
na, houve algum avanço, mas 

ainda há muito a melhorar. Há 
também diversos outros pro-
blemas internos que prejudi-
cam trabalhadores, além de 
reivindicações por melhorias 
nos salários e nas condições de 
trabalho.

E os trabalhadores da Tecsis 
podem contar com o Sindicato 
dos Metalúrgicos para dar con-
tinuidade a essas lutas. 

Tivemos conquistas, mas ainda faltam muitas melhorias
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TRT quer agilizar representação sindical na Tecsis
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Parabéns, cabeça erguida e 
disposição para novas lutas

Todos os trabalhadores que participaram da para-
lisação na Tecsis, entre os dias 7 e 12 de dezembro, 
estão de parabéns. Mais do que folgas em alguns finais 
de semana no mês, os funcionários conquistaram res-
peito por parte da empresa. Além disso, a greve tor-
nou pública a maneira nociva como a empresa trata as 
reivindicações trabalhistas.

Os metalúrgicos da Tecsis devem manter a cabeça 
erguida dentro da fábrica, pois exerceram um direito 
democrático de realizar paralisações quando a empre-
sa trata as necessidades trabalhistas com pouco caso 
ou de maneira maliciosa.

O movimento também revelou que os funcionários 
da Tecsis exigem ser representados por um Sindicato 
que seja comprometido com as necessidades dos tra-
balhadores, e não com os interesses dos patrões.

O Sindicato dos Metalúrgicos atendeu ao pedido 
dos próprios trabalhadores, que há meses eram enro-
lados pela Tecsis na questão das folgas aos sábados e 
domingos, e liderou a greve. Essa liderança foi assumi-
da publicamente pelo Sindicato, que tem orgulho de 
ter representado a vontade dos trabalhadores.

Enquanto isso, o sindicato dos químicos se juntou 
com a Tecsis para criticar o movimento, fazendo o pa-
pel de aliado do patrão, inclusive por meio de declara-
ções à imprensa.

Além de indicar uma escala 
com folgas nos finais de sema-
na e propor o fim da greve, o 
Termo da audiência sobre a 
Tecsis no Tribunal Regional 
do Trabalho (TRT), no último 
dia 12, procura agilizar a pen-
dência da representação sin-
dical dos trabalhadores.

Há anos o sindicato dos 
químicos vem tentando tomar 
a base sindical metalúrgica 
na Tecsis. A empresa tem se 
aproveitado dessa intromis-
são para aumentar os proble-
mas trabalhistas nas fábricas. 
A diretoria dos químicos niti-
damente concorda com a pos-
tura da empresa, e vice-versa.

Na audiência do dia 12 no 
TRT, o desembargador Henri-
que Damiano, em seu despa-
cho, comprometeu a enviar 
ofícios ao juízo de primeira 
instância (em Sorocaba) e à 

presidência do Tribunal (Cam-
pinas) para que o caso da re-
presentação “seja solucionado 
o mais rápido possível”.

Os ofícios têm o objetivo de 
oferecer à Justiça do Trabalho 
em Sorocaba as condições ne-
cessárias para agilizar a solu-
ção do problema.

“Temos convicção da legiti-
midade da representação me-
talúrgica na Tecsis. Os traba-
lhadores estão do nosso lado. 
A Justiça há de reconhecer 
definitivamente que os traba-
lhadores da Tecsis são meta-
lúrgicos, como sempre foram. 
Depois, esperamos que a di-
retoria dos químicos, enfim, 
deixem os trabalhadores em 
paz”, afirma Valdeci Henrique 
da Silva.

Vitória em 1ª instância
Para os metalúrgicos, ao 

não negociar a jornada de tra-
balho com o Sindicato, a Tecsis 
está descumprindo decisão ju-
dicial, visto que um despacho 
emitido dia 12 de dezembro, 
pela juíza Maria Cristina Bri-
zotti Zamuner, da 1ª Vara do 
Trabalho de Sorocaba, confir-
mou decisão judicial de 2008, 
que manda a Tecsis respeitar 
a condição de metalúrgicos  
dos funcionários da empresa.

Insistência
Mesmo depois da Justiça 

decidir, em 2008, em resposta 
ao próprio sindicato dos quí-
micos, que os trabalhadores 
da Tecsis são mesmo  metalúr-
gicos, os químicos entraram 
com outra ação judicial em 
2010 pedindo nova avaliação  
judicial.

Ainda que a Justiça tenha 
confirmado, em dezembro de 

2011, a validade da decisão 
que já havia tomado em 2008, 
o novo processo do sindicato 
dos químicos teve continuida-
de e vai haver uma audiência 
sobre o assunto no próximo 
dia 18.

A audiência, na 1ª Vara do 
Trabalho de Sorocaba, “Será 
uma audiência de concilia-
ção. Vamos, então, ver o que 
nos será apresentado. Mas é 
bom lembrar que, com base 
em processo movido por eles 
mesmos [químicos]a Justiça 
já determinou, em 2008, que 
a Tecsis é indústria metalúr-
gica”, diz Imar Eduardo Rodri-
gues, advogado do Sindicato 
dos Metalúrgicos. 

“Para tomar essa decisão, a 
juíza inclusive foi com um pe-
rito conferir as atividades nas 
fábricas da Tecsis”, ressalta o 
advogado.
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Milhares de trabalhadores da Tecsis tiveram coragem para se fazer ouvir e exigir respeito 


