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A luta por uma grade 
salarial justa continua

A Schaeffler diz que faz as alterações de cargos e salários 
constantemente e enfatiza que só cabe a ela a reestruturação da 
grade salarial. O SMetal, com mais de 60 anos de história de luta, 
sabe bem o que é discurso patronal e não se intimida.

Os dirigentes do SMetal protocolaram na Schaeffler uma pau-
ta de grade salarial e realizou assembleia com os trabalhadores, 
na primeira semana de março, para informar sobre a ação.

Conforme o vice-presidente do SMetal, Valdeci da Silva (Ver-
dinho), membro do Comitê Sindicato da Empresa (CSE) a pauta 
cobra da fábrica o acerto de distorções salariais, “pois há muitos 
casos de trabalhadores que realizam a mesma função, porém 
recebem até mil reais a menos que o outro”.

O pedido com as reivindicações foi entregue em fevereiro 
deste ano. E a resposta da empresa foi arrogante e desrespeito-

sa com os trabalhadores: “O estabelecimento de um plano de 
cargos e salários, bem como a reestruturação da grade salarial, 
é uma prerrogativa da empresa, cabendo a ela tão somente a 
correta observância do mínimo legal aplicável, com base na le-
gislação...”

E diz ainda que a Schaeffler, por meio dos Recursos Humanos, 
efetuam constantes alterações “a fim de garantir a correta ob-
servância dos parâmetros legais”.

“Exigir melhorias nas condições de trabalho é prerrogativa 
do Sindicato e de qualquer trabalhador. O SMetal é uma enti-
dade coletiva", pontua o dirigente do SMetal,  Valdeci da Silva 
(Verdinho), membro do Comitê Sindical de Empresa (CSE).

Como diz o magistrado e juiz do trabalho Marcus Barberino, 
"sem o ente coletivo as relações de trabalho se degradam”.
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Vale Compra
Negociações coletivas 
asseguram os direitos 

dos trabalhadores

Os trabalhadores do setor administrativo da 
Schaeffler aprovaram em assembleia na última 
terça-feira, dia 10, a renovação do acordo de ban-
co de horas por mais um ano, válido de 16 de 
março de 2018 a 15 de março de 2019. 

O acordo negociado pelo SMetal garante que, 
para cada hora trabalhada, seja feito o pagamento 
de 1h15 a aproximadamente 500 trabalhadores do 
setor.

Para todas as reivindicações dos trabalhadores, 
a participação e união é a melhor combinação para 
fazer valer os direitos e conquistar mais garantias 
de um trabalho digno e devidamente remunerado.

Qualquer dúvida procure um dos dirigentes do 
Comitê Sindical de Empresa (CSE).

Em breve, estaremos no-
vamente centrados na Cam-
panha Salarial. Para lembrar, 
em 2017, além da renovação 
da Convenção Coletiva e da 
cláusula de salvaguarda con-
tra a Reforma Trabalhista, 
as negociações do Sindicato 
com a empresa atendeu a uma 
reivindicação antiga dos tra-
balhadores: a possibilidade de 
mudança da cesta básica para 
o cartão de vale compras.

O resultado da negociação 
foi deixar para o trabalhador 
optar se quer a cesta básica 
física, escolhendo entre duas 

opções, ou pelo cartão.
A Campanha Salarial des-

te ano, após a implantação da 
Reforma Trabalhista, não será 
fácil. Nunca foi. Mas, este ano 
exige-se muita consciência de 
classe para lutar pela manu-
tenção dos direitos.

Um ponto fundamental é 
o de termos clareza de que é 
muito melhor reivindicar co-
letivamente, com mais união, 
a ter que encarar a chefia sozi-
nho para pedir um aumento ou 
um acordo de jornada. Juntos 
e com pressão, conquista-se 
muito mais.

Trabalhadores aprovam banco
de horas por mais um ano
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Processos do SMetal 
pressionam Schaeffler a 
não esconder as metas

Em 2008, o departamento jurídico do SMetal 
entrou com ação na justiça contra a Schaeffler por 
não ter pago o valor estipulado para o Programa 
de Participação nos Resultados (PPR) em relação 
a meta de “refugo”. Provou-se que houve omis-
são das metas atingidas por parte da empresa, que 
foi obrigada a realizar os pagamentos em 2011.

Um novo processo foi aberto em 2015 e o ob-
jeto da ação foi a periodicidade da divulgação 
das metas, que em anos anteriores foi de forma 
mensal e que em 2015 não foi seguida. Contudo, 
na sentença o judiciário decidiu que a empresa 
cumpriu com a periodicidade da divulgação. A 
decisão judicial foi improcedente para o Sindica-
to, autor da ação.

O Ministério da Fazenda, por meio da Receita Federal, 
mantém o Programa de Empresa Cidadã, instituído em 
2008, no governo Lula. Esse programa prorroga a licença-
maternidade, de 4 para 6 meses, e a licença-paternidade,  
de 5 dias para 20 dias.

O benefício também se aplica aos trabalhadores da 
empresa, que participa do programa, em casos de adoção 
de crianças.

Em troca, a empresa tem deduções de impostos. Mande 
um e-mail para o RH da Schaeffler e peça para que ela se 
torne uma Empresa Cidadã.

COBRE POR UMA EMPRESA CIDADÃ



Ademilson Terto da Silva Claudinei Hader
(Coelho)

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

Claudemir dos Santos
(Borboleta)

Josué Luiz P. dos Santos

Sidnei M. Hernandes Valdeci Henrique SilvaSebastião A. de Moraes

Kelly Carmo da Silva

Contate os diretores do SMetal na empresa
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SMetal mantém 
canal de denúncia

Fique atento: PPR 2018
já está em negociação

Prevenir acidentes
é missão de Cipeiro

Os dirigentes sindicais do SMetal solicitam a todos os traba-
lhadores e trabalhadoras para que denunciem irregularidades, 
seja em relação aos direitos trabalhistas, ou risco no local de tra-
balho, que possa prejudicar o trabalhador e causar acidentes. A 
denúncia pode ser feita na página do site (www.smetal.org.br/
denuncie). O sigilo é garantido.

Você também pode conversar com qualquer dirigente do 
SMetal na fábrica (CSE) ou na sede do Sindicato. O telefone do 
coordenador do CSE, Claudemir dos Santos (Borboleta) é (15) 
98818-4976.

O Programa de Participação nos Resultados (PPR) deste ano 
já está em negociação com a empresa. A primeira reunião ocor-
reu no dia 8 de março; a segunda dia 15; e outra no dia 22. Assim 
que tiver uma proposta será apresentada em assembleia.

A missão da Comissão Inter-
na de Prevenção a Acidentes 
(CIPA) é mapear os locais de 
riscos da fábrica e a de asse-
gurar que os trabalhadores de-
sempenhem suas funções sem 
prejudicar a saúde. 

Além disso, deve cobrar que 
diante um acidente de trabalho o Comunicado 
(CAT) seja aberto pela empresa, mesmo quan-
do não há afastamento do trabalhador aciden-
tado.

A nova diretoria da CIPA foi eleita recente-
mente. Entre os eleitos está o Coelho, membro 
do CSE.


