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Grupo ZF mantém políticas
diferentes em cada planta

O Grupo ZF, com fábricas
espalhadas em pelo menos 25
países e com cerca de 60 mil
funcionários, mantém políticas
diferentes em cada planta. Em
Sorocaba, por exemplo, onde o

grupo tem três plantas, é visível a
falta de uniformidade na relação
entre empresas, funcionários e
Sindicato.
Este informativo ainda traz vários
outros assuntos pertinentes aos

trabalhadores do Grupo ZF, como
a reunião do conselho europeu de
sindicalistas realizado no começo de
julho na Alemanha; a construção de
uma rede mundial de trabalhadores;
a forma como senhor Wilson Brício

www.smetal.org.br

fala do Brasil na Matriz; a chegada da
executiva Kelen Reis ao comando
do RH do Grupo na América do
Sul e os problemas vividos pelos
terceirizados e lesionados pela
empresa.
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ZF na Alemanha é mais
transparente que no Brasil
A direção da matriz da
ZF na Alemanha mantém
uma relação bem mais
transparente com o Sindicato (IG Metall) e com os
trabalhadores em relação às
empresas do mesmo grupo
no Brasil.
Enquanto aqui sindicalistas e funcionários não sabem nada da vida financeira
da empresa, por exemplo,
lá, os trabalhadores e os sindicalistas têm conhecimento das despesas, do faturamento, dos projetos “e uma
série de outras informações
que aqui são tabu; coisa que

a gente não tem acesso”,
comenta o dirigente sindical João Evangelista.
Para João Evangelista, a
relação mais estreita entre
a direção da ZF da Alemanha e o IG Metal mostra um
grau de amadurecimento
que as ZFs aqui no Brasil
ainda não aprenderam a ter.
“Aqui no Brasil não falta apenas informações das
empresas. Falta respeito,
também. Elas [empresas]
precisam ter mais seriedade com os trabalhadores e
com o Sindicato”, completa
Evangelista.
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Atuação brasileira é
bem vista na Europa
A forma como o Sindicato dos Metalúrgicos de
Sorocaba atua é bem vista
na Europa. A concepção
dos Comitês Sindicais de
Empresa (CSE), o contato
e abertura que a entidade
tem com os trabalhadores
também são reconhecidas
pelos estrangeiros.
Ainda são reconhecidos pelos europeus a democracia, o envolvimento
da categoria, as estratégias
de negociação e o grau de
maturidade dos sindicalistas e dos operários brasileiros.
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Sindicalistas europeus e brasileiros durante atividades no conselho europeu

Outro ponto que chama
a atenção na Europa atualmente é forma como o Brasil saiu da crise mundial.
Eles ainda estão enfren-

tando turbulência e não se
cansam de perguntar como
foi que o Brasil saiu tão rápido de uma crise mundial
daquele porte.

O que se faz aqui chega lá
As direções da ZF em
Sorocaba devem estar
atentas porque o que se
faz aqui chega rapidamente ao conhecimento
da matriz, na Alemanha.

Durante a reunião do
conselho europeu, na
primeira semana de julho, vários episódios que
se passaram aqui em Sorocaba foram questio-

nados pelos sindicalistas
alemães.
A imposição
do PDV (Programa de
Demissão Voluntária) na
ZF do Brasil foi um dos
acontecimentos sorocaba-

nos que chamou a atenção
dos alemães.
“pena que até agora o
pessoal de lá tem sabido
apenas de notícias negativas, afinal, o grupo, pelo

menos aqui no Brasil,
parece não ter muito
interesse em coisas positivas em benefício ao
trabalhador”, comenta
João Evangelista.

NOTAS
• PPR aos terceirizados
O Sindicato defende que todos os trabalhadores terceirizados têm direito a receber PPR,
como recebem os funcionários da empresamãe. Até o momento o Sindicato e o CSE já
conseguiram que os terceirizados da Verzani e
da Sandrini fechassem acordo de PPR.
• Reivindicações
Além de PPR, o Sindicato e os CSEs da ZF
do Brasil ainda cobram das terceirizadas revisão de grade salarial, fornecimento de uniformes e EPI’s e pagamento de periculosidade.
• Greve na PDC
Os funcionários da empresa PDC se mobilizaram por melhores condições de trabalho e
cruzaram os braços recentemente. A paralisação
resultou em PPR de R$700, além da abertura
de negociação, em cuja pauta consta uniforme
(conquistado) EPI, política salarial e PPR.
Os funcionários precisam continuar mobilizados, pois nos próximos dias o Sindicato procura a PDC para resolverem as demais pendências. O Sindicato dos Metalúrgicos, juntamente
com o CSE, apóia as ações dos funcionários das
terceirizadas.

• Problema na MagnUM
O Sindicato pede a união dos trabalhadores
da Magnum para que a empresa atenda as reivindicações da categoria.
A empresa ainda não oferece uniforme decente, não tem política salarial e resiste em não
formar CIPA.
O Sindicato dos Metalúrgicos apóia esses
trabalhadores e dará total cobertura em eventuais manifestações que os funcionários queiram
promover.
O Sindicato está, inclusive, pleiteando a oficialização da representação legal dos prestadores de serviço contratos pela Magnum na ZF.

• EP Engenharia
Os funcionários da EP Engenharia trabalham com produtos químicos e não ganham
periculosidade. A firma tem 12 funcionários
nas plantas da ZF em Sorocaba.
Alguns produtos que eles manipulam diariamente: Ácido Sulfúrico, hidróxido de Sódio Cloro Cloreto de Sódio, Sulfato de alumínio, Cloreto Feróico, didróxido de Cálcio
e outros.

• Reunião do 6x2
Nesta segunda-feira, dia 26, tem reunião
com a direção da ZF do Brasil para tratar do
6X2. Os trabalhadores precisam estar mobilizados e mostrar união. O CSE pede a todos os
funcionários que fiquem preparados.
• Saúde do trabalhador
Continua o descaso com a saúde do trabalhador na ZF do Brasil. O convênio médico que
não é nosso e sim da ZF, pois o mesmo só serve
para cuidar dos interesses da empresa. Há queixa de funcionários que mesmo após passar pelo
constrangimento de se humilhar para conseguir
exames específicos, é obrigado a mudar de especialista de uma hora para outra, pois quando
esse tal especialista começa a tratar de modo
responsável o seu paciente, o convênio descredencia o médico, em alguns casos, até expulsa
o mesmo do seu rol de médicos.
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Conselho Europeu

O encontro do Conselho
Europeu dos Dirigentes Sindicais do Grupo ZF é realizado anualmente e reúne sindicalistas somente das plantas
da ZF na Europa. O Brasil é o
único país fora daquele continente convidado a participar
da reunião até o momento.
“Para nós é muito importante poder participas destas
discussões em nível mundial”,
comenta o diretor do Sindicato
dos Metalúrgicos de Sorocaba
e Região, João Evangelista,
funcionário da ZF do Brasil.
Além de participar como
convidado, a viagem dos dirigentes sindicais brasileiros
não tem custo para o Sindicato. Passagens, estadias e
alimentação são custeadas
pela FES (Fundação Friedrich Ebert.)

O que é FES?
A FES é uma entidade
que promove a democracia e
o desenvolvimento com a finalidade de promover a paz,
a segurança e uma globalização solidária.
A fundação acompanha
de forma ativa a formação
e consolidação de várias estruturas da sociedade civil e
do Estado e banca projetos
em mais 100 países.
O principal foco da entidade é apoiar as democracias, promover a justiça social com apoio a sindicatos
livres e fortes, bem como a
defesa dos direitos humanos
e igualdade étnico-racial e
de gênero.
A sede da entidade fica
na Alemanha.
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Reunião é anual e só Brasil participa
do evento, além dos países europeus

João Evangelista participa de reunião de sindicalistas na Alemanha, que foi realizado no começo de julho
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IG Metall quer construir rede mundial
Conselho europeu se reúne uma vez por ano para discutir a relação capital trabalho

Durante a última reunião do conselho europeu
de sindicalistas da ZF, o IG
Metall, sindicato que representa os metalúrgicos da
Alemanha, sugeriu a criação de uma rede mundial de
trabalhadores do Grupo.
A medida, defendem os
alemães, ajudaria na forma-

tação de uma política unificada para todos os trabalhadores do grupo em todo
o planeta.
Os dirigentes sindicais
em Sorocaba entendem
como positiva a criação de
uma rede mundial para se
diminuir a diferença de postura da direção da empresa

em cada planta.
Em Sorocaba, por exemplo, no ano passado, o posicionamento entre as ZFs
foram completamente diferentes. “Uma política mais
uniforme seria um grande
ganho para os funcionários
do grupo”, comenta João
Evangelista.

Comunicação é importante para manter unidade
O Sindicato dos
Metalúrgicos e os
Comitês Sindicais de
Empresas (CSE) nas
plantas da ZF em Sorocaba têm produzido diversos materiais
para manter a categoria informada.

Reportagens no site
(www.smetal.org.br) e na
Folha Metalúrgica, além
de materiais específicos,
como o Intercambiar,
com publicação trimestral, e o Câmbio Seco são
as principais publicações
utilizadas pelo Sindicato

para manter os trabalhadores informados sobre
os assuntos pertinentes aos funcionários das
ZFs, tanto em Sorocaba
como outros estados e
países.
Além de informar, as
publicações também têm

a finalidade de manter os
trabalhadores unidos e
mobilizações para eventuais necessidades.
Além das publicações,
ainda há o comitê nacional de sindicalistas do
grupo ZF no Brasil, que
se reúne a cada dois me-

ses para discutir a relação capital e trabalho
do grupo no país.
Os sindicalistas do
grupo ainda promovem
um seminário anual
para unificar as relações entre os funcionários da ZF no Brasil.
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ZF não tem política trabalhista
uniforme em suas plantas
Foguinho

A reunião do conselho
europeu de dirigentes sindicais da ZF revelou que
o Grupo implanta políticas sindicais diferentes em
cada país.
Na república Tcheca,
por exemplo, a empresa
imita a ZF do Brasil em Sorocaba e não dialoga com o
Sindicato.
Na Áustria, dizem os
sindicalistas daquele país,
a relação entre empresa e
sindicato e era boa, mas
que ultimamente a gerência também cortou relação
com o Sindicato.
As reuniões dos traba-

Grupo ZF mantém três unidades em Sorocaba com políticas diferentes em cada uma delas

Os sindicalistas brasileiros e europeus têm esperança, com a chegada
da executiva Kelen Reis
à diretoria de RH da ZF
no Brasil, que as relações da empresa com os
trabalhadores e como o
sindicato melhorem.
Kelen foi promovida à
diretora de Recursos Humanos da ZF na América
do Sul em fevereiro deste
ano. Ela responde pelas
atividades na Argentina
e no Brasil. Kelen tem
mais de 20 anos de experiência na área com atuação na Alemanha, Itália,
Canadá, Holanda, Portugal, China, Eslováquia e

Estados Unidos.
Catarinense de Joinville, ela é formada em
Ciências Econômicas
pela Universidade de
Joinville e especialista
em Gestão Empresarial
pela FGV e em RH pela
USP.
“Não somos apenas
nós da ZF do Brasil que
depositamos esperanças
na Kelen. Funcionários
de todas as ZFs e o pessoal da Alemanha também esperam que com
ela as relações entre capital e trabalho no Grupo ZF mudem completamente”, comenta João
Evangelista.

Wilson Brício minimiza
acidente na ZF do Brasil
As questões ruins que
acontecem nas fábricas da
ZF aqui no Brasil são minimizadas na Alemanha
pelo presidente do Grupo
ZF para a América Latina,
Wilson Brício.
Em visita à matriz e
questionado sobre o acidente que machucou o
mecânico Roberto Inocêncio Jacinto, em 26 de maio,
Brício minimizou o caso.
Ele disse que o acidente
não tinha nada a ver com a
ZF do Brasil, porque a vítima trabalhava para uma
terceirizada.
Roberto, de fato, trabalhava na Magnum, empresa
que presta serviço de manu-
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Kelen Reis é esperança de
relacionamento melhor

lhadores da ZF em nível
mundial têm a finalidade,
além de outras coisas, pôr
fim a essas diferenças.
Em Sorocaba, mesmo
em plantas vizinhas, a ZF
pratica políticas diferentes.
No ano passado, por exemplo, enquanto o comando
da ZF Lemforder e ZF Sistemas negociou alternativas
anticrises com o Sindicato,
para evitar demissões, a ZF
do Brasil usou da prepotência e reduziu o salário dos
trabalhadores sem a anuência do Sindicato, além de
fazer demissão até mesmo
de lesionados.

Grupo emprega em todo o mundo aproximadamente 60 mil operários

tenção para a ZF do Brasil.
Sindicato dos Metalúrgicos
enfatiza, porém, que todos
os funcionários terceirizados são de responsabilidade
da empresa-mãe, principal-

mente sua segurança.
Além de minimizar os
problemas no Brasil, Brício ainda fez comentários
deselegantes sobre liderenças sindicais brasileiras.

