
Brasil quer representação no 
Conselho Europeu da Schaeffler

Trabalhadores 
querem mais 

democracia no 
Plano de Sugestões

Durante seminário internacional dos trabalhadores da Schaeffler realizado em Sorocaba, definiu-se que os 
metalúrgicos brasileiros querem um assento no conselho europeu do grupo. O conselho tem participação direta 
nas ações de investimento das empresas e os trabalhadores brasileiros não devem ficar de fora desta discussão

Os trabalhadores do Grupo Schae-
ffler em Sorocaba querem um Plano 
de Sugestões. O assunto também fez 
parte da pauta discutida no recente 
seminário internacional do grupo rea- 
lizado em Sorocaba. Diferentemente 
do que acontece na Europa, onde as 
diversas sugestões dos trabalhadores 
são acatadas, no Brasil o grupo não dá 
ouvidos às sugestões apontadas pelos 
funcionários.

Acordo salarial por três anos  
possibilita planejamento
 
Negociação longa não anula 
participação na campanha salarial

Schaeffler receberá equipe de 
sindicalização nos próximos diasMembros do CSE fizeram ato de repúdio à falta de diálogo da Schaeffler

A exemplo dos trabalhadores europeus, brasileiros querem participar de decisões do grupo

Mobilização dos trabalhadores é fundamental para se avançar em conquistas
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Brasil reivindica assento no  
Conselho Europeu da Schaeffler

Nos dias 22 e 23 de abril, Sorocaba sediou um se-
minário internacional de construção da rede sindical 
do grupo Schaeffler. O evento reuniu dirigentes sindi-
cais de entidades do Brasil e da Alemanha.

Uma das ações prioritárias definidas no encontro 
foi a reivindicação de um assento do Brasil no Con-
selho Europeu da Schaeffler. “É um conselho, com 
representação de trabalhadores, que participa direta-
mente das ações e investimentos da empresa”, afirma 
o diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba 
e Região, Valdeci Henrique da Silva, o Verdinho.

Outra decisão aprovada pelos membros da rede 
sindical da Schaeffler é promover um workshop, ain-
da neste ano, que visa ampliar o diálogo entre o sin-
dicato e a empresa. 

Além de representantes do Co-
mitê Sindical de Empresa (CSE) 
na Schaeffler de Sorocaba, da Fun-
dação Friedrich Ebert (FES) e do 
IG Metall (Sindicato dos Metalúr-
gicos Alemães), o seminário inter-
nacional da rede sindical do grupo 
Schaeffler também teve a presença 
do secretário-geral e de Relações 
Internacionais da Confederação 
Nacional dos Metalúrgicos da CUT 
(CNM), João Cayres. “A rede é 

instrumento da luta, não substitui o 
sindicato. Ao contrário, dá suporte 
à entidade”, avaliou Cayres.

Para Martina Hennecken, repre-
sentante da FES, uma das entida-
des organizadoras do encontro em 
Sorocaba, as redes sindicais são 
instrumentos poderosos para a con-
quista de melhores condições de 
trabalho porque “fortalece a posi-
ção do sindicato como interlocutor 
bem informado”, opina.

Membros do Comitê Sindical 
de Empresa (CSE) na Schaeffler de 
Sorocaba reivindicam um Plano de 
Sugestões mais democrático.

Conforme experiência apresen-
tada por trabalhadores da Schae-
ffler da Alemanha, a política in-
terna em outras plantas do grupo 
funciona de forma mais democrá-
tica e o trabalhador que contri-
bui com sugestões que melhoram  
o ambiente de trabalho e aumentam 

a produtividade também são mais 
valorizados. 

“Esse Plano de Sugestões exis-
te em todas as fábricas do grupo. 
Portanto, os trabalhadores do Brasil 
não podem receber tratamento dife-
rente. Queremos que quando o tra-
balhador apresente uma sugestão, 
ele tenha resposta. Se a ideia não 
for aceita, a empresa precisa expli-
car o porquê”, comenta a diretora 
do Sindicato Kelly Carmo da Silva.

Ação em rede sindical
fortalece trabalhadores

Trabalhadores querem Plano 
de Sugestões mais democrático
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Construção de rede de trabalhadores organiza reivindicações junto à empresa

Seminário contou com trabalhadores do Brasil e da Alemanha

Em ato na frente da fábrica, membros do CSE exigem diálogo e postura democrática
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Acordo de três anos 
possibilita planejamento

Equipe fará campanha de sindicalização 
Nos próximos dias, 

equipes do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Sorocaba 
e Região visitarão os tra-
balhadores do grupo Scha-
effler para realizar campa-
nha de sindicalização. 

Mais do que os serviços 
oferecidos pelo Sindicato, 
como Clube de Campo dos 
Metalúrgicos, colônia de 
férias entre outros, a princi-
pal razão para trabalhadores 
se associarem à entidade 
deve ser a consciência de 
classe e a coragem de lutar 
por melhorias na fábrica e na 
sociedade. “Somente com a 

união da categoria e, claro, 
dos trabalhadores do Grupo 
Schaeffler, conseguiremos 
melhores condições de tra-
balho”, afirma o diretor do 
Sindicato dos Metlaúrgicos, 
Valdeci Henrique da Silva, o 
Verdinho.
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Principal razão de se associar deve ser a consciência de classe e a luta por melhorias na categoria

Acordo que vale até 2015 foi aprovado no dia 20 de maio

Para Sidnei Hernandes, coordenador do CSE na Schaeffler, acordo facilita planejamento orçamentário do trabalhador

O acordo trianual firma-
do entre os metalúrgicos 
das divisões Ina, Luk e Fag 
vai possibilitar que os 4,8 
mil trabalhadores do Grupo 
Schaeffler planejem melhor 
seus orçamentos familiares.

Pelo acordo, construído 
entre Sindicato, trabalha-
dores e empresa, cada em-
pregado terá a noção quase 
que exata da evolução do 
seu rendimento até o mês de 
setembro de 2015, incluindo 
salário mensal, Programa de 
Participação nos Resultados 
(PPR) e abano salarial.

Até setembro de 2015, 
portanto, o trabalhador sabe 
que o seu salário ganhará a 
cada ano a correção da in-
flação do período, medida 
pelo INPC, além de mais 
2% de aumento real a cada 
ano. Além de saber do índice 
mínimo do reajuste anual, o 
trabalhador também poderá 
se organizar devido ao ca-
lendário de pagamento dos 
benefícios já estipulados pe-

los próximos três anos.
O abano salarial deste 

ano, do ano que vem e de 
2015, por exemplo, serão 
depositados no dia 8 de se-
tembro de cada ano; com 
exceção deste ano, que será 
pago no dia 9 de setembro.

A primeira e a segunda 
parcela do PPR dos três anos 
também estão definidas, com 
pagamento estipulado para 
os primeiros dias do mês de 
junho e os primeiros dias de 
fevereiro.

“Os acordos mais longos, 
como o que conseguimos 
negociar na Schaeffler, dá 
mais tranquilidade para que 
o trabalhador e sua família 
possam planejar melhor a 
sua vida financeira. Hoje, 
com o acordo mais longo, 
o trabalhador pode ajustar 
seus gastos, suas viagens e 
investimentos até setembro 
de 2015”, diz Sidnei Mora-
les Hernandes, membro do 
CSE (Comitê Sindical de 
Empresa) na Schaeffler. O acordo ampliado com 

validade por três anos dá 
tranquilidade financeira aos 
metalúrgicos, mas isso não 
significa que eles devem se 
acomodar e deixar de parti-
cipar da campanha salarial 
até 2015.

É bom lembrar, também, 
que além do reajuste, a cam-
panha salarial trata, neste 
ano, da renovação das cláu-
sulas sociais, como estabili-
dade no emprego aos lesio-

nados, licença-maternidade 
de 180 dias, e uma série de 
outras cláusulas que dizem 
respeito à vida do trabalha-
dor, dentro e fora da fábrica.

“Ao mesmo tempo que o 
trabalhador ganha mais tran-
quilidade com um acordo 
de três anos, como foi cele-
brado com a empresa neste 
ano, ele precisa ficar aten-
to à campanha salarial para 
não perder direitos que ele 
já conquistou, caso não se 

renove essa ou aquela cláu-
sula social. Não adianta você 
garantir aumento de salário, 
se perder direitos trabalhis-
tas já conquistados”, conclui 
Sidnei.

Por isso o Sindicato pede 
para que os trabalhadores 
que, mesmo com o acordo 
trianual aprovado, não dei-
xem de acompanhar e par-
ticipar da campanha salarial 
da categoria, cuja data base é 
1º de setembro.

Negociação ampliada não anula 
participação na campanha salarial
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Veja quem são os integrantes 
do CSE na Schaeffler

O Comitê Sindical de Empresa 
(CSE) no Grupo Schaeffler conta com 
doze representantes que lutam por me-
lhorias para todos os trabalhadores.  
Entre eles, o presidente do Sindicato 
dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região, 

Ademilson Terto da Silva. 
Os recentes reajustes salariais e o acor-

do amplo com validade por 3 anos, com 
aumento real, são uma das mais recentes 
conquistas da atuação do CSE.

“O maior desafio do CSE, nesse mo-

mento, é a criação de uma política de car-
gos e salários. Essa luta continua e, para 
que o resultado seja vitorioso, contamos 
com a mobilização de todos os trabalha-
dores”, comenta Samuel de Arruda, co-
ordenador do CSE na Schaeffler

Ademilson Terto da Silva Claudinei Hader Kelly Carmo da SilvaJosué Luiz P. dos Santos

Marcelino de Lara Marcos Antonio A. Costa Nelson Brilhante do Sol Roque M. de Sousa

Samuel de Arruda
(Coordenador) Sidnei M. Hernandes Valdeci Henrique da Silva Vanderlei Rodrigues


