SÃO BERNARDO

Continua a luta por
regulamentação do
Comitê Sindical
O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e o Comitê Sindical
de Empresa (CSE) na ZF Sachs têm organizado os trabalhadores para regulamentar o comitê ainda este ano. Além do
reconhecimento do CSE pela empresa, os metalúrgicos da
Saches lutam também por plano de cargos e salários, convênio médico e transporte. PÁG. 3

Metalúrgicos brasileiros e europeus
discutem situação da ZF no mundo
Foguinho/Imprensa SMetal/Arquivo

Encontro sindical começa dia 4, em Friedrichshafen, Alemanha, na cidade onde fica a matriz da ZF

Os sindicalistas vão participar de uma reunião do Conselho Europeu de Dirigentes Sindicais do Grupo ZF, onde sePÁG. 4
rão debatidos os pontos positivos e negativos nas unidades da ZF espalhadas pelo mundo.

Araraquara

SOROCABA

Confira notícias sobre as unidades
ZF do Brasil, Sistemas e Lemforder
Na ZF do Brasil, em Sorocaba, as lutas atuais são
por participação nos resultados aos terceirizados e contra o turno de 6x2 implantado de forma irregular pela
empresa.

Também em Sorocaba, na
ZF Lemforder, Sindicato e
Comitê Sindical de Empresa
(CSE) reivindicam melhoria
do transporte e implantação
de ambulatório médico na
fábrica.

Na ZF Sistemas, outra
unidade do grupo em Sorocaba, as prioridades dos
metalúrgicos são plano de
cargos e salários e mais segurança no local de trabalho.
PÁGS. 2 e 3

Trabalhadores já têm
PLR 2010 garantida
Na ZF Sachs, em Araraquara, o Sindicato local
celebrou um acordo de
Participação nos Lucros e
Resultados (PLR). A primeira parcela foi de R$
1.760 por trabalhador. A
segunda parcela, em janei-

ro, com valor fixo de R$
880, acrescido de metas
variáveis.
O Sindicato tem também
desenvolvido uma campanha de sindicalização aos
metalúrgicos da Sachs em
Araraquara.
PÁG. 4

PÁG. 2

INTERCAMBIAR

JUNHO / 2010

ZF DO BRASIL

O Comitê Sindical de
Empresa (CSE) na ZF do
Brasil cobrou, na pauta de
negociação com a empresa,
PPR a todos os funcionários de empresas que prestam serviços terceirizados
na fábrica.
Os dirigentes sindicais
entendem que os terceirizados de todas as plantas do
Grupo ZF no Brasil devem
conquistar esse direito.
Na ZF Sachs os sindicalistas adiantam que o PPR
já chegou aos trabalhadores terceirizados.

da direção da ZF do Brasil
a apresentação do programa que está sendo desenvolvido para os lesionados.
Exames médicos
O Sindicato orienta a todos os trabalhadores da ZF,
que estão realizando exames médicos externos, que
peçam o resultado desses
exames à direção da fábrica. Ter em mãos o exame
médico que fez é direito do
paciente.
Cargos e salários
O Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba sabe
que plano de cargos e salários muitas vezes não sig-

Lesionados
O Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba cobra

Foguinho/Imprensa SMetal/Arquivo

CSE quer PPR também para terceirizados

Ademilson Terto, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba, conduz assembléia na ZF do Brasil

nifica aumento de salário
a todos os trabalhadores,
mas a entidade quer que a

ZF LEMFORDER

Transporte melhor e
ambulatório médico são
principais reivindicações

Para os integrantes do
comitê sindical de empresa
(CSE) na Lemforder, em
Sorocaba, os microônibus
que transportam os trabalhadores da fábrica não
passam de latas-velhas.
A reclamação geral é que
os microônibus são velhos,
estão em estado precário e
não têm conforto nenhum.
“Os trabalhadores sofrem com o desconforto e
já aconteceu de chegarem
atrasados ao serviço porque
o ônibus quebrou no caminho. Sendo assim, quem
afinal ganha com esse tipo
de transporte”, questiona
o CSE em nota enviada ao
Intercambiar.
Outra questão que deveria causar vergonha à direção da Lemforder é a falta
de um ambulatório médico

Arte Imprensa SMetal Sorocaba

CSE quer negociar esses pontos de pauta urgente com a empresa

na fábrica.
A Lemforder conta com
aproximadamente
500
funcionários e, segundo o
CSE, em toda negociação
sindical a empresa diz que
o ambulatório médico vai
ser implantado. E nada.
Alerta à empresa
“Será que a empresa
está esperando acontecer
o pior com um trabalhador
para que, ai sim, se instale logo esse ambulatório?”,

indaga o CSE.
“Na ultima reunião com
a empresa, deixamos bem
claro para a Lemforder que
não agüentamos mais enrolação. Queremos que a empresa solucione essas duas
pendências, dentro de uma
data próxima. Caso contrário, iremos pedir mais
uma vez a mobilização dos
companheiros (as) para
fazer alguns protestos em
frente à fábrica”, afirma o
comunicado do CSE.

empresa apresente o plano
o mais rápido possível. Se
o trabalhador adoeceu por

falta de melhoria no passado, não deverá agora ser
prejudicado.

ZF SISTEMAS

Empresa promete
implantar plano de
cargos e salários
Conforme discussão
feita com a empresa e
com a cobrança do Sindicato, a direção da ZF
Sistemas se comprometeu em apresentar e implantar o Plano de Cargos e Salários para todos
os trabalhadores no mês
de julho.
Os trabalhadores esperam que a empresa cumpra com o compromisso
assumido em mesa de
reunião, já que os funcionários da ZF Sistemas
esperam a implantação
dessa grade salarial há
mais de 2 anos.
O Sindicato também
tem cobrando junto à empresa melhorias urgente
no local de trabalho. “É
um absurdo uma empresa multinacional como a
ZF Sistemas não ter nem

Talhas e dispositivos
para que os funcionários
possam se movimentar
com as peças da bancada
de serviço a até o torno.
Esses movimentos de
peças pesadas estão sendo feitos manualmente”,
reclama integrantes do
CSE.
Os integrantes do CSE
pedem para que os cipeiros relatem esses problemas e os discutam o
mais rápido possível na
reunião de Cipa, antes
que mais um trabalhador
se afaste por causa de
doença ocupacional.
O sindicato se coloca
a disposição dos trabalhadores para que possamos fazer uma discussão desses problemas
em busca de melhorias
no local de trabalho.

JUNHO / 2010

INTERCAMBIAR

Empresa ainda pratica
jornada de 6x2 irregular
A ZF do Brasil continua a praticar a jornada 6x2 sem acordo com o Sindicato.
A empresa alega que não precisa acordo.
“Se todos os trabalhadores lutassem pelo
mesmo objetivo, unidos, com certeza
poderíamos mudar esta realidade”, diz
nota do CSE. O Sindicato continua dialo-

Foguinho/Imprensa SMetal/Arquivo

ZF DO BRASIL

PÁG. 3

gando com a direção da fábrica e espera que
ela mude de postura para diminuir o número
de trabalhadores descontentes.
Não havendo acordo para regularização
do 6x2, o Sindicato vai entrar com ação na
Justiça para preservar os direitos dos trabalhadores na ZF do Brasil.

Denuncie, reclame

A direção do Sindicato pede para que todos os trabalhadores da ZF do Brasil, Sistemas e Lemforder façam
reclamações junto aos cipeiros e dirigentes sindicais.
Só com um mapeamento de todos os problemas que o
Sindicato poderá planejar ações em busca de soluções.

O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, junto com
o Comitê Sindical de Empresa (CSE) na Zf Sachs,
se organiza para obter uma
das maiores conquistas: a
regularização dos comitês
sindicais neste ano. No último dia 12, em assembléia
com mais de 600 trabalhadores, além da cobrança do
reconhecimento dos CSEs,
foi aprovada uma pauta
que pede mudança imediata do plano de saúde; transporte fretado para todos os
trabalhadores e mudança
imediata no programa de
cargos e salários.
Para o coordenador de
base por São Bernardo,
Moisés Selerges, o reconhecimento e regularização
dos comitês são fundamentais para se fortalecer a luta

dos trabalhadores. Segundo Moisés, os conflitos de
trabalho são naturais, por
isso devem ser tratados de
forma respeitosa. “O comitê não existe apenas para
discutir as nossas reivindicações, mas também tudo
que envolve investimentos,
produtividade e crescimento da empresa. Por que não
podemos discutir esses assuntos?, questiona o sindicalista.
Situação na Matriz
Para Paulo Márcio, do
CSE de ZF Sachs, a organização no local de trabalho não é novidade para a
ZF Sachs na Alemanha.
Ele conta que onde está a
matriz da fábrica, o comitê
é reconhecido e tem ampla
liberdade de atuação. “Por

Valter Bittencourt/CNMCUT

Trabalhadores aprovam pauta e
cobram reconhecimento dos CSEs

que, então, a direção da ZF
aqui no Brasil insiste em
não reconhecer os comitês?
Essa atitude passa por cima
da maior autoridade que é a
direção mundial. O pessoal
da Alemanha já nos mandou dizer que está solidário conosco; que tem todo
o interesse em nossa luta”,
completa o sindicalista.
Paulo Márcio acrescen-

ta que a pauta que cobra o
reconhecimento dos CSEs
foi aprovada por unanimidade, “o que demonstra
que os trabalhadores da ZF
de São Bernardo estão unidos e exigem uma agenda
de reuniões o quanto antes,
porque não dá mais para
suportar tantas desigualdades em uma só empresa”.
O comitê sindical na ZF

Sachs pede para que os trabalhadores fiquem atentos
porque se a empresa não
der resposta positiva, os
funcionários precisam estar mobilizados. “A companheirada precisa estar
unida e animada. Temos
que lutar até que a empresa nos dê uma proposta que
contemple todos os trabalhadores”, finaliza Paulo.

PÁG. 2

INTERCAMBIAR

JUNHO / 2010

Os dirigentes sindicais
da ZF Sachs, em Araraquara, informaram ao Intercambiar que o Sindicato
local celebrou um acordo
coletivo com a empresa
que é válido até março de
2012. Os termos do acordo
foram divulgados diretamente para os trabalhadores daquela fábrica.
Também na ZF em Araraquara foi firmado em
maio um acordo de Participação nos Lucros e RePÁG. 4

sultados (PLR). A primeira
parcela foi de R$ 1.760 por
trabalhador. A segunda parcela, em janeiro, com valor
fixo de R$ 880, acrescido
de metas variáveis.
O Sindicato também solicitou à ZF o afastamento
do funcionário da empresa
e sindicalista Sabino, a fim
de que ele possa trabalhar
nas atividades sindicais
fora da empresa, especialmente na campanha de sindicalização.

Por falar em sindicalização, segundo nota do
Sindicato ao Intercambiar,
a campanha por novos sócios do Sindicato está indo
muito bem na ZF Sachs.

Arte Imprensa SMetal Sorocaba

Sindicato firma acordos coletivos e
promove campanha de sindicalização

Campanha Salarial
Segundo o comunicado,
no momento sindicato e
trabalhadores da ZF Sachs
de Araraquara estão aguardando os desdobramentos
da Campanha Salarial 2010
dos metalúrgicos.
INTERCAMBIAR

MARÇO / 2010

GERAL

Brasileiros discutem erros e acertos no grupo ZF
Foguinho/Imprensa SMetal/Arquivo

Os dirigentes sindicais
João Evangelista de Oliveira e Paulo Nogueira viajam
para Friedrichshafen, na
Alemanha, no próximo dia
4. Os sindicalistas vão participar de uma reunião do
Conselho Europeu de Dirigentes Sindicais do Grupo
ZF, onde serão debatidos
todos os pontos positivos e
negativos em todas as unidades do Grupo ZF espalhadas pelo mundo.
João Evangelista conta
que eles vão mostrar aos
alemães os bons e maus
exemplos do grupo ZF no

Brasil de forma ampla. “Não
estamos indo tão longe para
tratar de pequenos assuntos,
como a falta de um bebedouro ou algo parecido; vamos mostrar a eles as boas e
as más políticas trabalhistas
implantadas pelo grupo”,
diz o sindicalista. “Os problemas menores temos que
resolver entre nós pela atuação da Cipa, do CSE ou do
Sindicato”, completa Evangelista.
O retorno de João Evangelista e Paulo de Oliveira
está programado para o dia
10 de julho.

