São Bernardo do Campo

Pág. 7

Belo Horizonte

Pág. 3

ZF do Brasil – Sorocaba

Pág. 6

ZF Lemforder – Sorocaba

Pág. 5

– Trabalhadores conquistam reajuste
no vale, renovação do 6x2 e feriados

– Novo plano de cargos e salários é
insignificante e decepciona operários

Renovação do 6x2 garante até R$ 1.300
de contrapartida aos funcionários
Empresa constrói um ambulatório, mas
se esquece de contratar os médicos

ZF Sistemas – Sorocaba

Empresa atende reivindicação e
apresenta revisão da grade salarial

A mobilização dos trabalhadores em todas as plantas é fundamental para se avançar em conquistas

A ZF Sistemas apresentou recentemente
sua proposta de revisão
de cargos e salários.

Embora o Sindicato
dos Metalúrgicos discorde de alguns pontos,
a entidade reconhece

que a revisão não deixa
de ser uma conquista
dos trabalhadores.
O Sindicato avisa,

também, que os trabalhadores que não se
sentirem atendidos com
a nova grade salarial

procurem os integrantes
do CSE (Comitê Sindical de Empresa) para
formular a reclamação.
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EDITORIAL

Obrigado e contem
conosco em 2011
Em nome de todos
os membros do Comitê
Nacional dos Trabalhadores na ZF, desejo um
feliz Natal e um muito
próspero Ano-Novo a
todos os companheiros
e companheiras de trabalho no Grupo ZF.
Esta é a última edição do nosso informativo Intercambiar em
2010. O balanço que
fazemos do ano que
termina é que tivemos
várias conquistas, vencemos diversas batalhas
e mantivemos nossas
esperanças renovadas
para enfrentar desafios
que virão em 2011.
Graças a Deus pudemos contar com o
apoio e a compreensão
da maioria dos trabalhadores em nossas ações
por melhorias na ZF. Sei
que não foi fácil enfrentar as campanhas anti-sindicais da empresa,
mas acreditamos que o
diálogo vai evoluir e teremos um próximo ano
de novas conquistas.
Em 2010, produzi-

mos e distribuímos quatro
edições do Intercambiar,
para manter os trabalhadores informados e unidos em torno de nossas
lutas em comum. Também
realizamos um Encontro
Nacional e várias reuniões
entre as mais diferentes
plantas da ZF no Brasil.
Para realizar nosso trabalho, tivemos apoio da
fundação Ebert, da CNM/
CUT e do departamento
de imprensa dos metalúrgicos de Sorocaba, que se
prontificou a fazer todos
os nossos materiais informativos e de divulgação.
Também tivemos o inestimável apoio do IG Metall
(sindicato nacional dos
metalúrgicos da Alemanha), que sempre nos auxiliou nos momentos de dificuldades nas negociações
com as fábricas no Brasil.
Sei que sem a união e
apoio de todos não teríamos conseguido cumprir
nossas metas em 2010 e
obter como resultado essa
união crescente entre os
trabalhadores da ZF em
Sorocaba, São Bernardo

do Campo, Araraquara e
Belo Horizonte.
Para 2011 já temos
novos desafios a vista,
como negociações sobre convênio médico na
ZF, redução de jornada
para todo grupo, alem
de manter um link entre Brasil e Alemanha e
outras pautas unificadas
que trabalhamos em
conjunto.
Além disso, teremos
eleições sindicais em
Sorocaba e São Bernardo do Campo.
Pedimos desculpas
aos metalúrgicos se neste ano não conseguimos
atender a todos os sócios com a agilidade que
gostaríamos de atender.
Mas gostaríamos que
cada um de você tivesse a certeza de que tentamos fazer o máximo
para agradar a todos.
Saúde, paz, harmonia,
realizações e prosperidade são os nossos votos para todos os metalúrgicos e seus familiares
nestas festas e durante
todo o ano de 2011.

João Evangelista de Oliveira Coordenador do Comitê Nacional
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Comitês promovem
encontro nacional
Sindicalista das ZFs de
Sorocaba, São Bernardo
do Campo, Araraquara e
Belo Horizonte promoveram nos últimos dias 11 e
12 de novembro o 3° Encontro Nacional dos Comitês dos Trabalhadores
do Grupo ZF. O evento
aconteceu em Contagem,
na grande Belo Horizonte.
Durante dois dias, foram discutidas as realidades de cada fábrica do

INFORMAÇÃO
Em 2010
a rede de
trabalhadores
da ZF produziu
4 edições
do jornal
Intercambiar
(ao lado, as
capas das
três edições
anteriores a
esta). Objetivo
foi manter os
metalúrgicos
do grupo
unidos e
informados
sobre o que
acontece em
cada planta da
empresa.

grupo no Brasil, sua vida
financeira, a experiência
de uma rede de trabalhadores do grupo empresarial Arcelor Mittal, além
da elaboração de uma
agenda das ações para o
ano que vem.
O encontro de comitês
do Grupo ZF tem a finalidade de identificar problemas e buscar melhorias
para os trabalhadores em
todas as plantas no Brasil.
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ZF BH decepciona com novo

Plano de Cargos e Salários
Há anos que a empresa
vinha estudando propostas
para o plano de cargos e salários e, com muito custo,
no início do ano de 2010,
mais precisamente em fevereiro, resolveram apresentar uma proposta.
A apresentação da sugestão ocorreu porque os
trabalhadores já estavam
cansados de tantas promessas, a ponto de tomar iniciativas radicais.
Antes de apresentar o
plano, os diretores fizeram muita propaganda da
proposta. Entrevistaram os
trabalhadores e disseram a
eles que era para construir
uma matriz de postos de
trabalho, cujo objetivo era

avaliar todas as funções
exercidas para criar remuneração adequada.
Criou-se uma expectativa muito grande, mas
o resultado final foi pífio.
Eles diziam que haveria
aumento e que era para os
trabalhadores, a partir de
dois anos e acima de cinco
anos, mas foi uma frustração geral.
Os trabalhadores receberam centavos de reajuste com a revisão da grade.
Para piorar, muitos não
tiveram nem uma “merrequinha” de aumento.
Chega a ser vergonhosa
a atitude dos dirigentes da
empresa com seus funcionários.

Fábrica enrola e não Organização no local
resolve problemas
de trabalho é a solução
Há tempos que a direção da empresa só sabe
empurrar com a barriga
os problemas que afligem os trabalhadores.
Primeiro foi a mudança
de horário que criou uma
insatisfação geral. A empresa não deu ouvidos
aos apelos do Sindicato
e implantou o horário na
tora.
Diante desta atitude,
o Sindicato não viu outro caminho, senão entrar
com ação na Justiça para
proteger os trabalhadores. A ação tramita até
hoje.
Depois, foi o PLR.
A empresa demorou a
consolidar o programa.

Foram várias promessas
sem cumprir, até que eles
foram chamados na Delegacia do Trabalho várias
vezes. Com muito custo,
em 2008, eles apresentaram o programa de PLR.
Foram inúmeras reuniões
para se adequar as metas
possíveis de cumprimento. Este foi o programa
que conseguimos negociar em 2010.
Por último foi o
plano de cargos
e salários que a
empresa prometeu reajustar,
mas até hoje
a insatisfação
dos trabalhadores permanece.

A direção da empresa não tem dado conta de
resolver vários problemas internos, nem mesmo
quando o Sindicato propõe possíveis soluções.
Esta dificuldade pode ser
entendida como burocracia imposta pela organização patronal em Minas
Gerais. Os patrões não
conseguem enxergar para
os lados.
Os trabalhadores precisam provar que são capaz
es de assumir responsabilidades sem ser dirigidos
pelos incompetentes de
sempre.
Os trabalhadores têm
como proposta criar sua
própria organização dentro da empresa para bus-

car, conjuntamente, saídas
para os problemas.
Tem muitas melhorias
a serem trabalhadas e investimentos que precisam
ser feitos. Mas como tratar disso se os trabalhadores não podem se organizar para propor soluções?
Até onde existe confiança
entre a hierarquia e seus
comandados?
Na Europa muita coisa
funciona diferente porque
diferentes também são as
direções das plantas de lá.
Eles são muito mais flexíveis.
É preciso se criar comissão de fábrica urgente
na ZF BH. Sem ela, a tendência é piorar cada vez
mais.

PÁG. 4

INTERCAMBIAR

DEZEMBRO / 2010

ZF SISTEMAS

Empresa apresenta revisão de grade salarial
Depois de várias cobranças sobre a grade
salarial, a ZF Sistemas
apresentou, no mês passado, sua proposta. Apesar de o Sindicato dos
Metalúrgicos não concordar com alguns pontos, conforme já citado,
a revisão da grade salarial foi uma conquista
dos trabalhadores.
A direção do Sindicato pede para que os
funcionários que não se
sentiram contemplados
com a nova grade procurem a entidade para
formular a reclamação.
O Sindicato está à disposição de todos para
eventuais esclarecimentos.

Foguinho / SMetal Sorocaba

Funcionário que não se sentiu atendido deve procurar integrantes do CSE

Revisão da grade salarial era uma reivindicação antiga dos trabalhadores

Trabalhadores reivindicam ambulatório
Outro ponto que o
comitê sindical defende na ZF Sistemas
é a construção de um
novo ambulatório médico para atender os
trabalhadores.
O Sindicato entende que um ambulatório médico separado da ZF do Brasil
iria melhorar muito o
atendimento dos fun-

cionários.
O Sindicato também quer que a ZF
Sistemas ofereça convênio com qualidade
e atendimento igual
para todos.
A união dos trabalhadores será fundamental para se conseguir um plano de
saúde de qualidade e
igualitário.

Sindicato exige
respeito ao
terceiro turno

Os integrante de
CSE (Comitê Sindical
de Empresa) alertam
a direção da fábrica pelo tratamento
inferior com que a

Terceirizados merecem
melhor tratamento
Os integrantes do
CSE e os demais diretores do Sindicato lembram que a empresa
precisa tratar melhor os
terceirizados.
Esses trabalhadores
têm os mesmos direitos que os funcionários

contratados pela empresa-mãe têm. Ou a
empresa trata todos os
funcionários da mesma forma ou ela acaba
com essa prática e passa a contratar todos os
funcionários de forma
direta.

empresa trata os funcionários do terceiro
turno. Eles devem
ser tratados como os
demais.
Independente-

mente de turno,
os trabalhadores
merecem o mesmo
respeito e a mesma
consideração dentro da fábrica.
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ZF LEMFORDER

O setor de RH da Lemforder afirma que o ambulatório médico já está pronto,
mas ainda não pode funcionar porque a empresa tem
que superar a burocracia na
contratação de médicos.
Na opinião do Comitê
Sindical (CSE), a reivindicação é antiga e a Lemforder
deveria ter previsto formas
de agilizar qualquer trâmite
burocrático.
Depois que acontecer
algum
PÁG. 4 acidente grave e não
existir ambulatório para
prestar atendimento — e
isso pode ocorrer a qualquer
momento — não vai adiantar a empresa jogar a culpa
na tal “burocracia”.

Foguinho / SMetal Sorocaba

Burocracia emperra ambulatório na Lemforder

A empresa já preparou o espaço físico para o ambulatório mas ainda não contratou nenhum médico

Sindicato quer transporte melhor para todos Trabalhadores pedem demissão
Vários
trabalhadores
têm comentado com os
membros do CSE que estão
satisfeitos com a mudança
no transporte. A empresa
trocou o transporte de vans
por microônibus novos e
confortáveis. Porém, nem

todos os funcionários estão
usufruindo desse benefício.
Alguns horários ainda estão
sendo atendidos por vans.
O prazo para a empresa
implantar o novo transporte venceu no último dia 30,
conforme acordo negocia-

do com o Sindicato. Os
membros do CSE já estão
em contato com a direção
da Lemforder para reivindicar que todos os horários – sem exceção – sejam
atendidos por microônibus
novos.

Sindicato quer transporte
melhor para todos
Vários trabalhadores têm comentado
com os membros do
CSE que estão satisfeitos com a mudança no transporte. A
empresa trocou o
transporte em vans
por microônibus novos e confortáveis.

Porém, nem todos os
funcionários estão usufruindo desse benefício.
Alguns horários ainda
estão sendo atendidos
por vans.
O prazo para a empresa implantar o novo
transporte venceu no
último dia 30, confor-

me acordo negociado
com o Sindicato. Os
membros do CSE já
estão em contato com
a direção da Lemforder para reivindicar
que todos os horários
– sem exceção – sejam
atendidos por microônibus novos.

devido aos baixos salários
Por não valorizar seus
funcionários, a ZF Lemforder tem perdido profissionais. E, se não mudar sua
política salarial, vai perder
muito mais.
Não são poucos os funcionários — especialmente
do setor administrativo —
que estão pedindo demissão
devido aos baixos salários.

A ZF Lemforder tem
praticado salários mais
baixos do que outras autopeças da região. A remuneração é menor até do que
outras empresas do Grupo
ZF, como a ZF do Brasil,
que é vizinha da Lemforder. Desse jeito, não há
mesmo funcionário que se
sinta motivado.

Assédio moral ainda vitima
trabalhadores na Lemforder
Ao longo de 2010, o
CSE participou de diversas
discussões com o setor de
Recursos Humanos sobre os
constantes casos de assédio
moral que ocorrem dentro
da empresa. Ainda há vários
chefes e encarregados despreparados para a função,
que, ao invés de tentarem
ser bons líderes, querem
exercer o comando na base
do grito e da intimidação.
No momento, o Sindicato está tentando marcar uma
nova reunião sobre o assunto com o setor de RH para

ainda este mês.
O CSE já comunicou
à empresa mais de um vez
que muitos trabalhadores
estão dispostos a parar a
produção por tempo indeterminado, em protesto contra chefes que humilham
seus subordinados.
No entanto, o próprio
CSE alerta que o assédio
moral não é generalizado.
Trata-se de abusos em alguns setores, cometidos por
alguns chefes estúpidos e
sem noção do que é ser liderança.
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ZF DO BRASIL

Renovação do 6X2 garante
até R$1,3 mil de contrapartida
No final de outubro foi
votada a manutenção do horário diferenciado de 6X2.
Foi estabelecida uma contrapartida de R$ 1.300 mil,
sem proporcionalidade, a ser
pago no dia 10 de dezembro
para quem já está fazendo o
horário e para quem fez no
período em que o acordo estava “descoberto” [após junho 2010], e para quem vai
fazer até o final de janeiro de
2011.

Para quem entrar no regime de 6X2 a partir de fevereiro de 2011, a contrapartida será de R$ 1.000 mil.
Quem foi mandado embora
no período em que o horário
estava “descoberto” receberá o domingo como complemento, desde que não tenha
entrado com processo contra
a empresa.
No passado, o acordo foi
renovado sem contrapartida
financeira (2008 a 2010).

Esse acordo é fruto de uma
negociação e construção
com funcionários, CSE e
empresa. Não é a proposta
do Sindicato, que defendeu
R$ 2.440 mil, ou domingos
pagos como horas-extras;
ou então um vale compras
no valor de R$ 120 mensais.
Mas a empresa alegou
que se não desse para manter o horário, teria que voltar
ao regime 6X1 e demitir 120
trabalhadores.

A proposta de acordo foi aprovado por unanimidade pelos trabalhadores da ZF do Brasil

Este é o time que negociou o 6x2: à partir da esquerda, Batoré, Divino, João Evangelista e Clériston Albino

Respeito aos terceirizados
Empresas terceirizadas da planta ZF do Brasil praticam
políticas arbitrárias com funcionários. Procuradas pelo
Sindicato para negociar o PPR e reestruturação de cargos
e salários, elas não dão respostas. Alegam que o Sindicato
não representa os funcionários.
Recado: Vocês estão instalados na ZF do Brasil, empresa-mãe. Por isso o Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba tem legitimidade e exigi que estas empresas tratem os
funcionários com dignidade e respeito.

Gestão por competência
Mais uma vez a ZF do Brasil aplica o Resultado da Gestão
por Competência. E desta vez, como nas demais, o Resultado não é satisfatório para os trabalhadores; tem tópico
da Gestão que diz que, para conseguir o aumento, o candidato deve ter no mínimo 2 anos na função.
O que mais intriga os trabalhadores é que, quando eles se
habilitam para a função, não recebem o aumento porque
não há vaga na respectiva área. O Sindicato já procurou
a empresa para que ela esclareça o método de avaliação,
mas ela se nega a entrar em detalhes.

Convênio Médico
O Comitê Sindical está de olho na política adotada no atual Convênio Médico, que assiste os trabalhadores da ZF
do Brasil e ZF Sistemas, forçada pela Administradora ADMIX.
Os trabalhadores merecem um convênio que realmente
cuide da saúde dos trabalhadores, não dos interesses da
ZF. Os serviços prestados pelo atual convênio, principalmente o tratamento que os trabalhadores recebem dos profissionais do plano de saúde são ruins. Chega de ADMIX.

Ambulatório Médico
A empresa alega que tem médicos para assistir os seus
funcionários. Ela pode até ter estrutura, mas onde estão os
médicos quando se precisam deles?

Avaliação dos Lesionados
Após muita insistência do CSE para conseguir uma “ferramenta” de avaliação para lesionados. A empresa criou
um método de avaliação. E pelos critérios apresentados,
tem muitos pontos questionáveis.
Mais uma vez a empresa não procura e nem se põe a disposição dos representantes dos trabalhadores para se discutir algo em benefício dos funcionários.
Já que empresa criou essa “ferramenta”, tem que funcionar, pois a expectativa do trabalhador é de que ele realmente seja valorizado pelo seu trabalho. Há muitos lesionados
e até o presente momento a empresa não os valorizou.
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ZF SACHS

Organização dos trabalhadores

conquista novos benefícios
Os
trabalhadores
organizados na ZF Sachs deram mais alguns
passos e conquistaram
convênio médico de
qualidade, além de renovarem o acordo de
6x2, aumento no visa
vale e mais feriados durante o ano, como Dia
das Mães, Dia dos Pais
e Domingo de Páscoa.

Há mais de dois meses o comitê sindical
também vem negociando com a ZF Sachs outros acordos que sejam
satisfatórios para todos
os trabalhadores .
O comitê pede para
que os companheiros
e as companheiras se
mantenham
organizados porque ainda

existem outros pontos
para negociar, como o
transporte fretado, por
exemplo. Muitos companheiros são prejudicados em relação aos
custos e a quantidade
de passagens.
Tem operário que
trabalha na mesma empresa e paga o dobro
do custo da passagem

e, ainda por cima, pega
duas ou três conduções
para chegar ao trabalho. Isto é o que não
está sendo visto.
O comitê já entrou
em fase de negociação
e tem conversa marcada com a empresa para
tratar do assunto.
O comitê sindical
ainda faz um alerta

para que todos os trabalhadores continuem
mobilizados. “Somente
através do apoio de todos que iremos buscar
novas conquistas”.
O Comitê Sindical
na ZF Sachs; desejamos um feliz natal e
um próspero ano novo
com muitas conquistas
para todos.

