Grupo esconde número
de acidentes de trabalho
não abrindo CAT
PÁG. 4
Empresa-mãe tem
que se responsabilizar
por terceirizados
PÁG. 2

QUEREMOS
VALE COMPRA

Os trabalhadores do Grupo ZF
estão unidos em prol da conquista
do vale compra. O Sindicato
sabe que a reivindicação é justa
e por isso cobra o benefício

nas três fábricas: Lemforder,
Sistemas e Brasil. Recentemente
os trabalhadores aprovaram
um comunicado de greve,
mostrando que estão unidos

para avançar em mais essa
conquista.
Os membros dos Comitês
Sindicais de Empresa (CSEs)
nas três unidades do grupo, em

Sorocaba, reivindicam que as
empresas passem a fornecer
o benefício o mais rápido
possível e evitem uma possível
paralisação.
PÁG. 3

ZF Lemforder faz mais uma vítima ao demitir trabalhador lesionado
PÁG. 4

PÁG. 2
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Empresa-mãe é responsável por terceirizados

Há mais de um mês o
Sindicato cobra do Grupo
ZF sua intervenção junto
às empresas terceirizadas
para que elas também paguem PPR aos seus funcionários.
Recentemente o gerente de relações sindicais da empresa, José
Rusignelli, mandou uma
carta ao Sindicato, na
qual ele diz que a ZF não
pode assumir responsabilidade com funcionários
que não são dela e que o
Sindicato dos Metalúrgicos não representa esses
trabalhadores.
Mas não é isso que
diz o Enunciado 331, do
Tribunal Superior do Tra-

balho (TST). Embora receba críticas e aparente
falhas, o texto preserva
“responsabilidade subsidiária” para a organização
que terceiriza os serviços.
“A empresa-mãe tem,
sim, corresponsabilidade com os trabalhadores
tercerizados e o Sindicato dos Metalúrgicos luta
para que a ZF reconheça
isso”, garante o dirigente
sindical Leandro Cândido Soares.
O Sindicato pede
união de todos os trabalhadores da empresa-mãe
na luta em prol do PPR e
de outros benefícios para
todos os terceirizados do
Grupo ZF.
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e o Sindicato os representa, sim

Grupo ZF ignora reivindicações dos trabalhadores terceirizados

Censura de direitos
Entre os diversos direitos que os trabalhadores têm, está
o de obter a documentação sobre afastamento do INSS e
marcar consultas para avaliação.
Mas o Grupo ZF censura os trabalhadores desse direito.
Quem está marcando consultas nestes caso é a empresa.
Parece pouco, mas essa é mais uma arbitrariedade da
empresa contra o direito dos trabalhadores.

Sem ambulatório
Mesmo tendo em seu quadro de funcinários quase mil
trabalhadores, a planta da ZF Sistemas não conta com
ambulatório médico.
Os trabalhadores reivindicam esse direito e
espera que a fábrica construa o seu ambulatório e pare de
usar os ambulatórios da Lemforder e Brasil.

Santo Antônio
Depois de muita cobrança os trabalhadores ganharam
o direito de ser atendidos no Hospital Santo Antônio, em
Votorantim. Agora, a próxima reivindicação dos trabalhadores
é que o Grupo ZF povidencie o atendimetno dos funcionários
também no pronto-socorro da Unimed na zona norte de
Sorocaba.
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Problemas com o 6x2
A ZF Sistemas continua fazendo pressão para os
trabalhadores cumprirem horas-extras. O acordo de 6x2
previa que, com esse sistema de turnos, a empresa deixaria
de forçar horas-extras. A ZF está, portanto, descumprindo o
que foi negociado.
Outro problema causado pelo 6x2, tanto na ZF Sistemas
quanto na ZF do Brasil, é a precariedade das refeições e dos
transportes nos finais de semana. Os trabalhadores estão
ficando revoltado. E com muita razão.
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Os trabalhadores do Grupo
ZF [Brasil, Sistemas e Lemforder] não aceitam a argumentação da empresa de que
não vai fornecer vale compra
aos funcionários porque paga
salário compatível e ainda
fornece refeição no local de
trabalho.
Há empresas bem menores que pagam salários iguais
ou até maiores que a ZF, que
também fornecem alimentação e ainda dão esse benefício
[vale compra] aos funcionários. “A alimentação no local
de trabalho é para o funcionário, o vale compra é para
toda a família do trabalhador,
outro benefício que ele tem
direito”, diz o dirigente sindical João Evangelista.
Inconformado com a falta
do vale compra, os trabalhadores das três plantas do grupo aprovaram comunicado de
greve recentemente, que já
foi protocolado na empresa.
“Esperamos que a ZF atenda
à reivindicação dos trabalhadores e não parta para o confronto, como fez em 2009,
quando reduziu salário dos
trabalhadores”, completa o

Foguinho

TRABALHADORES DA ZF
EXIGEM O VALE COMPRA

Trabalhadores das três plantas da ZF em Sorocaba aprovaram comunicado de greve por falta do vale compra

também dirigente sindical
Marcos Roberto Coelho, o
Latino
Campanha vazia
Por falar em vale compra,
é bom lembrar que no mês de
junho a empresa fez propaganda do benefício. Ela usou

a imagem de apenas alguns
trabalhadores premiados com
um cartão vale compra.
A pergunta é: se a fábrica
não tinha a intenção de dar o
benefício para todos, porque
será que ela convenceu alguns
trabalhadores a posarem para
foto segurando a propaganda?

Trabalhadores
usados pela
empresa,
seguram o
cartão de
propaganda do
vale compra
que o grupo,
agora, não
quer fornecer

A) Seria só um truque de
mídia?
B) Uma campanha vazia
apenas para “tirar” os trabalhadores de palhaço?
C) Ou simplesmente para
mostrar na Alemanha que o
Grupo ZF é bonzinho aqui em
Sorocaba?
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O operador de máquinas Fábio Cravo Machado, 32 anos, é
mais uma das vítimas do Grupo
ZF. Depois de adquirir bursite (inflamações nos ombros) e
espondilose (desgaste na coluna servical) ao longo de quase
cinco anos de trabalho na ZF
Lemforder, o metalúrgico foi
demitido.
Fábio conta que trabalhou
muitas vezes com dores porque tinha medo de reclamar
da enfermidade e ser mandado
embora. Mas mesmo sem se
queixar, ao saber que ele estava
lesionado, a empresa o mandou
embora. A demissão foi há dois
meses.
“Eles [empresa] arruinaram
a minha vida. Não consigo trabalhar, estou doente, com filhos
para criar e pais para ajudar.
Meu psicológico está abalado”,
lamenta o demitido.
O trabalhador acrescenta que
procurou o médico da empresa
ao saber da demissão; que levou
seus laudos e atestado de inapto a ele, mas não foi atendido.
“Ele [médico] confessou que
sabia que eu estava lesionado,
mas disse que não podia fazer
nada. ‘é a empresa que não te
quer mais’, me disse ele”.
Fábio conta que conhece
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Empresa continua demitindo
trabalhadores lesionados

O lesionado Fábio, com braço na tipóia,
mostra documento que prova suas lesões

vários amigos que estão lesionados e continuam a trabalhar
na empresa. “Tenho dito a eles
que procurem ajuda já, pois assim que a empresa descobrir

que eles estão lesionados serão
mandados embora e daí a situação ficará mais difícil. Eles poderão sofrer o mesmo que estou
sofrendo”, conclui.

Empresa maquia os números de acidente de trabalho
O Grupo ZF se vangloria do pequeno número de
acidentes de trabalho que as três fábricas registram
em Sorocaba. Mas acontece que os números são maquiados. Eles não correspondem à realidade porque a
empresa não abre CAT (Comunicado de Acidente de
Trabalho), tarefa obrigatória por lei quando um trabalhador se acidenta em serviço.
Em todo acidente ocorrido, as fábricas do grupo fazem de tudo para não abrir o documento e só abre quando não tem como esconder. Neste caso, a culpa não é
apenas da direção das empresas. Os médicos também
têm culpa. Eles sabem que precisam abrir CAT, mas
são os primeiros a tomar atitudes antiéticas em defesa
da empresa, não relatando o acidente.
O Sindicato vai cobrar um posicionamento do Conselho Regional de Medicina (CRM) sobre a atitude
desses médicos. As autoridades do Ministério Público
do Trabalho (MPT) também serão informadas sobre
esses e outros desmandos nas fábricas do Grupo ZF
em Sorocaba.

