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6x2 de volta foi rejeitada
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ZF Sachs – São Bernardo do Campo

Protesto faz empresa abrir
negociações com os trabalhadores

Funcionários da ZF Sachs de São Bernardo do Campo mostram união durante votação na porta da fábrica

ZF SISTEMAS – BELO HORIZONTE

Empresa troca plano de
saúde e irrita trabalhadores
A grande maioria dos funcionários
da ZF Sistemas de Belo Horizonte
(MG) está indignada com a troca do
plano de saúde promovido pela fábri-

ca na virada do ano. A mudança foi
feita sem a participação dos trabalhadores, que estavam relativamente satisfeitos com o plano anterior. Pág. 2

Depois de fazer protesto na porta da fábrica por revisão da grade
salarial, melhoria no
transporte, no convênio
médico e outras reivindicações, a ZF Sachs de
São Bernardo do Campo
atendeu algumas das reivindicações e abriu negociações para os demais
pedidos.
Isso mostra que se
o trabalhador quiser
avançar em conquistas
ou rejeitar qualquer imposição da empresa, ele
precisa estar mobilizado. Sem mobilização,
sem mostrar que a empresa pode parar a produção, nenhuma fábrica
vai melhorar as condições de trabalho ou o
seu salário.
Por isso que o CSE da
Sachs conta com o seu
apoio, para que as reivindicações de todos possam
Pág. 3
ser atendidas.

ZF SACHS- ARARAQUARA

CSE negocia ajuste de
horários após fim do 6x2
Com o fim do turno de 6x2, o CSE
da Sachs Araraquara negocia com
a empresa um ajuste de horário que
possa beneficiar todos os trabalhado-

res. A redução do tempo de descanso
no almoço seria uma alternativa, mas
essa medida só será tomada se houver
aprovação dos trabalhadores. Pág. 2

ZF Boge não decide se continua em
São Bernardo e trabalhadores cobram definição
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Fábrica troca plano de saúde e gera insatisfação
A direção da ZF Sistemas de Belo Horizonte deu
um presente de grego aos
trabalhadores, no final do
ano passado. De forma unilateral, ela trocou o convênio médico que atendia de
forma satisfatória a maioria
dos funcionários, causando
prejuízos e descontentamentos aos trabalhadores e familiares.
Tal atitude demonstra que
a empresa não está nem um
pouco preocupada com o
bem-estar dos empregados
e familiares. A troca foi uma

quebra de contrato e de confiança com os trabalhadores;
um ato abusivo e arbitrário
da empresa.
Com os trabalhadores
indignados e mobilizados, o
Sindicato busca, através de
várias ações, o retorno dos
direitos cortados dos companheiros e seus familiares.
Nos próximos dias haverá nova reunião com a direção da empresa Qualicorp,
que assumiu o convênio médico. Os trabalhadores exigem um atendimento humanizado. Em alguns postos, a

unidade mais se parece com
o SUS. Tem registro de demora de atendimento de até
cinco horas. Isso quando o
trabalhador não desiste do
atendimento.
Sem levar em conta quanto foi a nossa perda, ainda
tem mais um agravante, pois
vários médicos não atendem
pelo plano, o mesmo ocorrendo com hospitais e muitas
especialidades médicas. Para
completar o desastre, o plano
de saúde também não aceita
reembolsar gastos com a saúde. Contraditório, não!

Restaurante precisa
Plano de Cargos e Salários
melhorar qualidade da comida não atende as expectativas

Não pode ser normal os trabalhadores encontrar recheios indesejados na comida e considerar como
brinde a ser guardado para si, como
quer a empresa. Ultimamente companheiros denunciam que “bichinhos” têm sido encontrados na salada e na carne, além de perninhas de
“cucaracha” nos alimentos.
Embora a empresa possa pensar
que o problema não é tão grande,

achamos no mínimo que não pode
ser normal, como também a empresa não acha normal a não conformidade nos seus produtos.
A melhor maneira de resolver
um problema é enfrentá-lo, não com
ameaças de punição a quem reclamar, mas debatendo o problema nos
fóruns adequados. Qualidade total
inclui também a alimentação servida aos trabalhadores.

Depois de vários anos de
promessas e com a disposição
de greve demonstrada pelos trabalhadores, a ZF Sistemas resolveu apresentar o PCS (Plano
de Cargos e Salários).
Porém, chega ser vergonhoso o critério que a empresa usou
para reajustar os salários de alguns trabalhadores. Parece-nos
que a intenção foi a de causar
mais indignação aos trabalhadores que foram para cima da
chefia.
A expectativa era muito
maior. Por isso propomos que a
empresa construa um PCS que
estimule, motive e reconheça
o empenho dos trabalhadores,

com critérios que garantam crescimento na carreira e melhor remuneração dos trabalhadores.
A expectativa dos trabalhadores era bem maior. Por isso,
infelizmente, muitos funcionários
perderam o encanto de trabalhar
na empresa e sentir orgulho de seu
trabalho. Vários companheiros
estão a procura de alternativas,
pois não dá para viver de ilusão.
Entendemos que o PCS tem
que ser para todos, independentemente do local de trabalho; deve ser [o PSC] um novo
processo de construção que deverá atender a todos. Por isso
defendemos igualdade de oportunidade.

Sindicato negocia ajuste de horários após fim do 6x2
Com o fim da jornada
de trabalho 6x2 no mês
de fevereiro, os trabalhadores da produção do terceiro turno estão reivindicando a possibilidade de
mudanças de horário no
último dia de jornada de
cada semana.
O Sindicato está em

negociação com a empresa em busca da melhor solução que possa atender a
reivindicação destes companheiros.
O Sindicato informa,
ainda, que uma outra discussão com a empresa,
que se refere à volta da
redução do horário de al-

moço para 45 minutos,
como era até algum tempo atrás, também está em
andamento.
A idéia é adequar a redução do horário de almoço com a possibilidade de
compensação no mesmo
dia de trabalho, com extensão da jornada.

Tudo isso é proposta
que ainda está em discussão com a empresa e a
GRTE (Gerência Regional do Trabalho em Emprego).
Tal mudança, porém,
só entrará em vigor se as
negociações forem favoráveis e aprovadas pelos

trabalhadores em assembleia. Nenhuma mudança nesse sentido ocorrerá
sem aprovação dos funcionários.
Somente depois da
aprovação que a proposta
seria levada à GRTE para
receber a devida chancela
do órgão responsável.
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ZF SACHS

Trabalhadores conquistam plano de
cargos e salários e novas negociações
Recentemente os trabalhadores do setor de materiais de fricção promoveram um protesto de três
horas na porta da fábrica
para chamar a atenção da
direção da empresa por falta
de aplicação de uma política de cargos e salários, más
condições no transporte,
melhoria no convênio médico, entre outros.
A pressão deu resultado.
Logo após o ato, a fábrica
procurou o CSE (Comitê
Sindical de Empresa) para
abrir negociações.
Os integrantes do CSE
avaliam que os trabalhadores deram um largo passo
rumo a uma grande conquista.
O plano de saúde, depois
de muitas lutas e com apoio
dos trabalhadores, mudou
no começo do ano de 2011.

Todos estavam com uma
grande expectativa. Esperava-se um grande avanço
em relação ao atendimento
de saúde do novo convênio,
mas infelizmente as reclamações dos trabalhadores,
como demora nas marcações de consulta, na liberações de guias dos exames,
já começaram.
Todas as reclamações
feitas pelos trabalhadores
são levadas pelo CSE à direção da empresa em busca
de soluções dos problemas,
que infelizmente continua
sem solução.
Agora no transporte iremos buscar uma solução
que não dá mais para esperar. O CSE, junto com os
trabalhadores, fará novas
mobilizações para que a fábrica tome providencias o
mais rápido possível.

Trabalhadores participam de mobilização do Sindicato que resultou em abertura de negociações com a direção da empresa

Agradecimento
Os integrantes do CSE da Zf Sachs agradecem
a todos os trabalhadores e trabalhadoras, “porque
temos certeza de que juntos iremos obter novas
conquistas”. “Grande abraço a todos”.

CSE é reconhecido
A mobilização dos trabalhadores garantiu o reconhecimento do
CSE (Comitê Sindical de Empresa) para o Sindicato dos Metalúrgicos
do ABC. Esse acordo foi mais um grande avanço e mostra que o CSE
é o maior exemplo de representatividade no movimento sindical.

ZF Boge vai ou fica
A Zf Boge ainda não decidiu se fica em São Bernardo ou se vai
embora. Esta indecisão tem gerado confusões para os trabalhadores.
Tivemos que fazer um acordo de estabilidade de noventa dias para que
os trabalhadores tivessem sossego até que empresa decidisse seu destino. Nos próximos dias esse acordo vencerá e os funcionários querem
uma decisão definitiva para a situação.

Trabalhadores
cobram ambulatório
e grade salarial

ZF SISTEMAS

Trabalhadores rejeitam 6x2 e empresa insiste
Os trabalhadores da ZF Sistemas rejeitaram recentemente
a implantação do turno de 6x2.
Como havia antecipado o Sindicato à empresa, quem iria
decidir se aceitava ou não a
volta dos turnos de 6x2 na empresa seriam os trabalhadores.
O CSE (Comitê Sindical de
Empresa) na ZF Sistemas alerta, no entanto, para o excesso
de horas extras que a empresa
tem exigido dos trabalhadores

com a atual escala de turnos.
O grande intervalo de trabalho sem folga – tem funcionários com mais de 60 dias sem
descanso – pode ser o responsável pela elevação do número
de acidentes.
Os integrantes do CSE entendem, também, que longos
intervalos sem descanso prejudica a saúde do trabalhador,
levando-o a adquirir doenças
ocupacionais.

Nova reunião

Ainda na primeira quinzena
de maio a empresa e o Sindicato voltam a se reunir para rediscutir, por insistência da fábrica,
a implantação do 6x2.
Mas o CSE e a direção do
Sindicato adiantam que são os
trabalhadores quem vão dizer
sim ou não à nova tentativa da
empresa de implantar esta forma de turno na fábrica.

Os integrantes do CSE cobram mais
uma vez a implantação de um ambulatório médico na planta da ZF Sistemas.
A direção da empresa sabe da necessidade do ambulatório e até aprovou a
reinvindicaçao.
Sem ambulatório, os funcionários
ficam reféns dos médicos da ZF do
Brasil que têm, inclusive, aprovado
demissão de trabalhadores lesionados.
Os trabalhadores também querem
nova revisão da grade salarial, já que a
que foi feita recentemente não atendeu
a expectativa dos trabalhadores, pois a
empresa mudou apenas a nomeclatura,
sem dar o aumento esperado aos funcionários.
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ZF LEMFORDER

Trabalhadores querem PPR de 2011
ao menos 40% superior ao de 2010

Promessa de
inauguração do
ambulatório é pra maio

Os trabalhadores da ZF
Lemforder, instalada na
zona industrial de Sorocaba, esperam que o valor do
PPR (Programa de Participação nos Resultados) deste ano seja pelo menos 40%
superior ao valor pago pela
fábrica no ano passado.
Esta também é a reivindicação dos trabalhadores
das ZF’s do Brasil e Sistemas.
Os funcionários cobram esse aumento com
base em informações da
própria fábrica. Segundo
eles, a empresa tem anunciado nos últimos meses
uma previsão de cresci-

Depois de tanta demora e muitas cobranças do CSE (Comitê Sindical de
Empresa) na ZF Lemforder, a fábrica se
comprometeu em inaugurar o ambulatório médico até o próximo dia 15 de maio.
A empresa afirma que está tudo pronto
e que faltaria apenas o cumprimento de
alguns trâmites burocráticos de fiscalização da Prefeitura de Sorocaba.
A fábrica também afirma que na mesma data seria contratado um engenheiro
de produção.
Foi acertado, ainda, que a partir de
abril os itinerários de todas as linhas de
transporte dos funcionários ganhariam
mais ônibus, ou micro-ônibus. O aumento na frota tem a finalidade de dar mais
agilidade e conforto aos trabalhadores
durante a viagem para o trabalho e no retorno para casa.

Funcionários devem manter unidade para se conseguir PPR significativo em 2011

mento de 34% para este ano.
“Nada mais justo que o valor
do PPR cresça proporcional-

mente ao crescimento da empresa”, afirmam os integrantes do
CSE na fábrica.

ZF DO BRASIL

Novo convênio médico não atende necessidade
O novo convênio médico implantado recentemente pela ZF do Brasil, além
de ter um custo maior que
o anterior para os funcionários, também não atende às
necessidades dos trabalhadores e familiares.
O CSE cobrou mudança
do plano que existia, mas
para um produto melhor.
Isso, porém, não ocorreu.
O valor do desconto subiu,
mas o atendimento continua o mesmo, quando não
pior.
Outro ponto negativo do
novo convênio é a dificuldade que os moradores da
Zona Norte [de Sorocaba]
têm para se deslocar até o
hospital (Pronto Socorro)
do convênio, que fica distante. Além disso, ao che-

gar ao local, o trabalhador,
às vezes, precisa esperar até
três horas para ser atendido.
Apoio ao PPR
As negociações de PPR
2011 entre empresa, comissão e Sindicato estão em
andamento. Mas os trabalhadores só conquistarão
um valor significativo se
houver empenho de todos.
E não é apenas união no
chão de fábrica, da linha
de produção, não. A união
deve ser de todos: horistas,
mensalistas, terceirizados,
administrativos, enfim! Só
esta união poderá garantir
um bom PPR para este ano.
Aparência
Quem passa rapidamente pela linha de produção

da ZF do Brasil pode até se
impressionar com a “beleza” dos seus funcionários,
todos uniformizados, camisa branca, produção em dia
e máquina e chão limpos.
Realidade
Mas para manter essa
aparência, além de enfrentar o ritmo frenético de produção, o trabalhador ainda
precisa se desdobrar. O enfrentamento das altas temperaturas e a truculência da
chefia são alguns dos problemas que os trabalhadores enfrentam no dia a dia
na empresa. O CSE está,
inclusive, investigando atos
arbitrários de alguns chefes.
Ao menos uma denúncia já
foi formalizada aos órgãos
competentes.

Avaliação sem critérios
Recentemente os trabalhadores
lesionados
foram avaliados pela empresa para se diagnosticar
o grau da doença ocupacional que os afetam.
Mas novamente a empresa criou sua ferramenta

de avaliação sem falar
com o CSE.
Foram feitas várias
avaliações, porém os
critérios são discutíveis,
pois as avaliações foram
realizadas sem a presença do verdadeiro inte-

ressado: o funcionário
avaliado. Percebe-se que
os critérios usados foram
pessoais. Se o chefe tinha
afinidade com o trabalhador a avaliação era positiva; se não tinha, a avaliação era negativa.

Troca do plano de saúde imposto pela empresa entrará na pauta de reivindicações

Administrativo procura CSE
Recentemente trabalhadores do setor administrativo da ZF do Brasil procuraram o CSE e pediram para
que o Sindicato negociasse
um banco de horas em favor

dos funcionários desse setor.
O CSE informa que quer ouvir todas as reivindicações
dos administrativos para depois formular uma pauta de
reivindicações à empresa.

CSE ganha mais 3
O CSE da ZF do
Brasil passa a contar, a
partir do próximo dia
23, com mais três companheiros [Adalberto,
Olício e Robertinho]. O
novo trio vai se juntar
aos cinco sindicalistas
reeleitos para o próximo

mandato: Clériston (Pereira), Divino, Jair (Batoré), João Evangelista
e Mansinho. O grupo
promete estar unido
para, juntos, combater,
informar, orientar, lutar
e fazer valer o direito
dos trabalhadores.

