
A união e a mobilização dos 
trabalhadores são fundamentais 
para que o Grupo ZF atenda as 
reivindicações dos funcionários. 
Sem pressão dos trabalhadores, 

sobre a fábrica, para que ela 
atenda as reivindicações que 
estejam em pauta.

No momento, o fornecimento 
do vale compra é uma das 

a empresa fica tranquila e o 
CSE enfraquecido. Por isso, 
em todas as negociações, os 
funcionários devem estar unidos 
e prontos para fazer pressão 

principais reivindicações dos 
funcionários. Mas para que a 
empresa atenda a esse pedido, 
a mobilização de todos será a 
principal arma.

Sachs de São Bernardo fornece 
vale compra de até R$ 190
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Ato cobrou vale compra do 
grupo ZF no último dia 29

CSE não vai admitir retaliação 
contra os participantes do ato
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Os diretores do Sindicato têm ouvido funcio-
nários comentar que a empresa poderá promover 
represálias contra quem participou do ato de pro-
testo na portaria da fábrica no último dia 29.

O CSE entende que o ato foi legítimo e que 
por isso não vai admitir que nenhum trabalhador 
venha a ser penalizado.

A mobilização e organização dos trabalhado-
res no local de trabalho são direitos garantidos 
pela legislação trabalhista vigente e não podem 
ser violados.

“Se algum trabalhador sofrer qualquer tipo de 
represália, o CSE gostaria de ser informado para 
que possamos tomar as medidas cabíveis. Os inte-
grantes do comitê [sindical] não vão admitir que 
a fábrica se utilize da repressão, da perseguição 
ou ameaças para enfraquecer a mobilização dos 
companheiros”, avisa o também dirigente sindi-
cal João Evangelista [foto].

Se tiver retaliação haverá resposta

ZF de São Bernardo fornece  
vale compra de até R$ 190

O fornecimento de vale com-
pra pela ZF Sachs, instalada em 
São Bernardo do Campo, na 
Grande São Paulo, é antigo. Lá 
todos os 1,2 mil funcionários 
recebem o benefício no final de 
cada mês.

Até o ano passado, o valor do 
benefício era igual para todos. 
Mas depois de várias mobili-

zações, inclusive com paradas 
de protestos, o valor do vale, 
que era de R$ 109 para todos, 
foi elevado para R$ 190 para os 
funcionários que trabalham no 
turno de 6 por 2.

“Foi a união dos trabalhado-
res que resultou nesse aumento 
para o pessoal do 6 por 2. Por 
isso digo que os trabalhadores 

de Sorocaba, se quiserem mes-
mo conquistar o vale compra 
que infelizmente eles ainda não 
têm, devem estar unidos e mobi-
lizados”, diz Paulo Máximo, co-
ordenador do CSE da ZF Sachs.

Os integrantes do CSE no 
grupo ZF esperam que a empre-
sa siga o exemplo da Sachs de 
São Bernardo e também passe 

a fornecer o vale compra com 
os mesmos valores de São Ber-
nardo.

“Mas não basta o CSE pautar 
a fábrica; os trabalhadores preci-
sam estar mobilizados se quise-
rem, de fato, conquistar o bene-
fício que os colegas da Sachs já 
conquistaram há muitos anos”, 
conclui Clériston Pereira.   
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ATO COBRA IMPLANTAÇÃO 
DO VALE COMPRA  NA ZF 

No último dia 29 de julho 
os trabalhadores do grupo ZF 
participaram de um ato de 
protesto liderado pelo Comi-
tê Sindical de Empresa (CSE) 
do grupo.

A manifestação foi defla-
grada depois que a fábrica se 
recusou a aceitar o pedido de 
implantação do vale compra, 
reivindicação considerada 
prioritária pelos funcionários.

O protesto, porém, não se 
limita ao não-fornecimento 
do vale compra. A paralisa-
ção, de aproximadamente 
duas horas, foi, na verdade, 
uma demonstração de des-
contentamento dos trabalha-
dores. “O não-fornecimento 
do vale compra foi o pingo 
d´água que faltava para que 
a paciência dos trabalhadores 
transbordasse”, diz o dirigen-
te sindical Clériston Cristó-
vão Pereira.

O CSE conta com a união 
dos trabalhadores para futu-
ros protestos, caso a empresa 
continue intransigente nas ne-
gociações.

Manifestação pelo 
vale compra mobilizou 

os trabalhadores de 
todo o grupo ZF.
No destaque, o 

integrante do CSE, 
Clériston Pereira, fala 
com os metalúrgicos, 
usando camiseta de 

protesto 
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Empresa só usa 
critérios que a favorece

A direção do Grupo ZF, em 
Sorocaba, vive recorrendo a ou-
tras plantas do grupo para usá-las 
como parâmetro na mesa de nego-
ciação.

Devido a essas comparações, 
ela também vive rejeitando as 
reivindicações dos trabalhadores, 
sob o argumento de que a empre-
sa mantém uma política unificada 
em todas as plantas do grupo no 
Brasil.

“Mas esta argumentação não 
se sustenta. Se os benefícios são 
unificados, porque, então, que tra-
balhadores da Sachs de São Ber-
nardo do Campo e da ZF Sistemas 
de Belo Horizonte têm vale com-
pra e o pessoal de Sorocaba não?”, 
questiona o dirigente sindical Alex 
Sandro Pereira Leite, o Magrão.

Mobilizar 
para 

conquistar
Os trabalhadores de todas 

as plantas do Grupo ZF ins-
taladas em Sorocaba devem 
ter a consciência de que só 
com mobilização eles pode-
rão reverter o tratamento que 
recebem do comando das 
três unidades: Lemforder, 
Sistemas e Brasil.

Por isso os integrantes do 
CSE cobram o engajamento 
de todos os companheiros 
para que as reivindicações 
que estão sendo negociadas 
na pauta sejam atendidas.

“Os trabalhadores preci-
sam entender o tamanho da 
importância que eles têm se 
estiverem unidos, engajados. 
Não são os integrantes do 
CSE, nem a direção do Sindi-
cato que definem as vitórias 
numa mesa de negociação. 
É o tamanho da mobilização 
dos funcionários, principal-
mente dos metalúrgicos do 
chão de fábrica, que pesa na 
hora de fechar um acordo”, 
alerta o integrante do CSE da 
ZF do Brasil, Adalberto Apa-
recido de Oliveira.

Os integrantes do CSE exigem 
uma postura mais franca da dire-
ção da fábrica com seus funcio-
nários.  “A fábrica faz questão de 

confundir os trabalhadores na es-
perança de dividir os funcionários 
e enfraquecer a categoria”, com-
pleta Magrão.

CSE promoveu assembleias de protesto na ZF do Brasil, Sistemas e Lemforder, no último dia 29
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VEJA ALGUMAS EMPRESAS QUE 
FORNECEM VALE COMPRA

O não-fornecimento do 
vale compra aos seus 
funcionários revela que 
o Grupo ZF atua na 
contramão. A relação ao 
lado mostra algumas das 
fábricas da nossa categoria 
que dão o benefício como 
vale compra ou como cesta 
básica.

• Grupo Schaeffler  
(divisões Ina, Luk e Fag )
• Heller
• Jaraguá
• Dana
• Edscha
• Jurid
• Case

• YKK
• Difran
• Nipro
• Cooper Tools
• NTS
• Hurt Infer
• Wobben
• Barros Monteiro

• Flextronics
• JCB
• Enertec
• Syl
• Nova Tamboré
• Bardella

Sem voltar 
ao passado

Os integrantes do CSE 
esperam, também, que o 
relacionamento da em-
presa com o Sindicato 
não volte a ficar truncado, 
como foi num passado re-
cente quando os senhores 
Ernesto e Edson Matos co-
mandavam a fábrica.

O resultado daqueles 
tempos de opressão só ser-
viu para desmotivar os tra-
balhadores. Ainda como 
saldo da “mão de ferro” 
do senhor Edson Matos, 
há vários processos mo-
vidos pelo Sindicato que 
a empresa ainda responde 
na Justiça.

“Esperamos que a em-
presa se paute pelo diá-
logo, não pela imposi-
ção como nos tempos do 
Matos”, diz o sindicalista 
Marcos Roberto Coelho, o 
Latino.

“Gostaríamos que as 
relações entre Sindicato 
e empresa melhorassem, 
que as reivindicações dos 
trabalhadores fossem tra-
tadas com mais respeito 
para não precisarmos en-
viar qualquer relatório à 
Alemanha”, adianta João 
Evangelista.

Em setembro uma dele-
gação de trabalhadores do 
grupo ZF no Brasil viaja 
para a Alemanha.


