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Empresa mente ao INSS para trocar
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Belo Horizonte

Trabalhadores conquistam abono
após reajuste da campanha salarial
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Araraquara

Plano de cargos e salários gera
descontentamento na fábrica
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Brasileiros participam de
discussões na ZF da Alemanha
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Acordo

Fábricas do Grupo ZF terão política
internacional de Recursos Humanos

Sindicalistas brasileiros e alemães posam para foto no encerramento do encontro realizado no Gran Hotel Royal, em Sorocaba
A partir do mês de janeiro do
ano que vem todas as fábricas do
grupo ZF distribuídas pelo mundo
terão que seguir um acordo negociado na matriz da empresa, na
Alemanha, que garante princípios

básicos de relações dos patrões
para com os funcionários e com a
sociedade.
O chamado “acordo-marco internacional” foi um dos principais
assuntos do 4º Encontro da Rede

Nacional dos Trabalhadores da ZF,
realizado em Sorocaba dias 25 e
26 de novembro. O evento reuniu
dirigentes sindicais de quatro cidades brasileiras onde há fábricas do
grupo.

Para explicar o acordo, três sindicalistas alemães participaram
do encontro, além de assessores e
técnicos da Confederação Nacional dos Metalúrgicos (CNM) e do
Dieese.
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ACORDO MARCO

Grupo ZF terá política internacional
de Recursos Humanos

Alemães participam ativamente do encontro realizado em Sorocaba...		

...com metalúrgicos do grupo ZF de quatro cidades brasileiras

A partir de janeiro de 2012, as
130 fábricas do grupo ZF no mundo
terão que seguir um acordo negociado na matriz da empresa, na Alemanha, que garante princípios básicos
de relações dos patrões para com os
funcionários e com a sociedade.
O chamado “acordo-marco internacional” da ZF foi um dos principais assuntos do 4º Encontro da
Rede Nacional dos Trabalhadores
da ZF, que foi realizado em Sorocaba dias 25 e 26 de novembro e
reuniu dirigentes sindicais de quatro
cidades brasileiras onde há fábricas
do grupo.
Para explicar o acordo, três sindicalistas alemães participaram do
encontro em Sorocaba, além de assessores e técnicos da Confederação
Nacional dos Metalúrgicos (CNM)

bricas ZF no mundo todo. O documento contém assinatura de diretores internacionais do grupo, que se
responsabilizam pelo cumprimento
do acordo nas fábricas.
A sindicalista Lilo Radermacher,
integrante do sindical nacional dos
metalúrgicos na Alemanha (IG Metall) e do conselho fiscal da matriz
da ZF, pediu que os metalúrgicos
brasileiros ajudem a divulgar o
acordo e que denunciem qualquer
irregularidade ao sindicato na matriz. “Assim poderemos fazer pressão na matriz”, informou Lilo.
“Apenas seremos fortes se agirmos internacionalmente para melhorar as condições de trabalho na
ZF”, disse a sindicalista alemã no
último sábado, 26, durante o encontro realizado em Sorocaba. “O acor-

e do Dieese.
Algumas garantias previstas no
documento são a proibição do trabalho infantil, o direito de se sindicalizar e de participar de ações sindicais, a proibição de discriminação
religiosa, de raça ou de opção sexual nas fábricas ZF, a obrigatoriedade de oferecer condições saudáveis
de trabalho, a proibição do trabalho
forçado, entre outras.
Pelo acordo, os fornecedores da
ZF também devem respeitar as normas de responsabilidade social.
Em cinco idiomas
Nas próximas semanas, o acordo
será traduzido do Alemão para outros quatro idiomas (Inglês, Chinês,
Espanhol e Português) e, até janeiro,
será entregue aos diretores das fá-

do não pode ser apenas papel. Os
seres humanos devem reivindicar os
próprios direitos”, concluiu.
Comitiva alemã
Além de Lilo, fizeram parte da
comitiva da Alemanha Hans Kirchgässner, presidente do Conselho
Europeu de Empresa e do conselho
geral dos trabalhadores da ZF; e
Volker Kick , membro do Conselho
Europeu de Empresa e do conselho
geral dos trabalhadores da ZF.
Hans explicou como funcionam
as leis trabalhistas, os acordos e o
sistema de representação sindical
na ZF alemã. Ele, que já visitou fábricas locais do grupo várias vezes,
afirmou ter ficado surpreso com as
“más condições de segurança” nas
fábricas ZF no Brasil.

Outros assuntos

Alemães exibem certificado de votos de congratulações concedido pelo vereador Izidio de Brito (camiseta vermelha)

Durante o encontro em Sorocaba os dirigentes sindicais
também discutiram a situação
dos trabalhadores e das fábricas
nas diferentes fábricas da ZF no
Brasil. Participaram do evento
representantes sindicais da ZF de
Sorocaba, Araraquara, Belo Horizonte e São Bernardo do Campo.
Os sindicalistas dessas quatro cidades também decidiram
estratégias de ação conjunta que
deverão ser colocadas em prática
a partir de 2012.
O evento foi organizado pela
Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT (CNM) e pela
Fundação Friedrich Ebert Stiftung (FES).
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Brasileiros participaram
de discussões do
Grupo ZF na Alemanha
Os brasileiros e sindicalistas João Evangelista de
Oliveira [Sorocaba] e Paulo Nogueira [São Bernardo
do Campo] participaram no
último mês de setembro, na
Alemanha, de um encontro
de trabalhadores do Grupo
ZF de diversos países europeu.
Evangelista e Nogueira
foram ao encontro representar os trabalhadores brasileiros e levar ao conhecimento dos sindicalistas
europeus a realidades das
plantas brasileiras.

No encontro, que reuniu sindicalistas do grupo ZF de diversos países,
discutiu-se a situação dos
funcionários da ZF na Bélgica, Eslováquia, França,
Hungria. Áustria, Inglaterra, Holanda, Itália, China
e Brasil. “Esses encontros
serão o condutor para a
construção de uma política
sindical uniforme em todas
as plantas da ZF espalhadas pelo mundo, independente de qual país ela esteja situada”, defende João
Evangelista.

O documento abaixo foi redigido durante o Encontro da Rede Nacional de Trabalhadores
da ZF, realizado em Sorocaba dias 25 e 26 de novembro, para ser divulgado no
movimento sindical brasileiro e alemão e também nas fábricas do grupo ZF.

Aos Companheiros Alemães, da Comissão
dos Trabalhadores da ZF e do IG Metall
O Comitê Nacional de Trabalhadores na ZF, reunidos em Sorocaba no dia 25 de novembro de
2012, em sua analise sobre as condições de trabalho em cada uma das plantas (Sorocaba, Araraquara, Belo Horizonte e São Bernardo do Campo), ficou consternado, sobretudo com a situação
existente nas plantas de Belo Horizonte e Araraquara.
Em Belo Horizonte, depois de uma melhora no relacionamento entre o RH e os dirigentes
sindicais na empresa, verificou-se que a partir de maio de 2011 esse relacionamento vem se degradando cada vez mais. Expressão dessa situação são comportamentos inaceitáveis, tais como:
1. Demissões de trabalhadores que manifestam sua insatisfação quanto às condições de
trabalho oferecidas pela empresa:
- Reclamação contra a péssima alimentação seguida de demissão;
- Reclamação contra o médico da empresa em face dele ter questionado alergia atestada por
médico do convênio, querendo submeter a trabalhadora a novo teste alérgico;
2. Intolerável situação na alimentação fornecida pela empresa:
- Presença de insetos, ou parte deles, agulha injetável, larvas, cabelos;
3. Práticas anti-sindicais quando na realização de assembléias sindicais:
- Após discussão entre dirigentes e RH sobre pautas a serem negociadas, a empresa inicia um
processo de coação junto aos trabalhadores alegando que o proposto pelo sindicato não será aceito
e que eles devem aceitar o que a empresa oferece;
- Coação deliberada por chefes de produção obrigando os trabalhadores a abandonar as assembléias e, portanto, deixar de usufruir de seu direito de participação;
4. Desrespeito com trabalhadores acometidos de doença ocupacional:
- Foram recorrentes (todas as plantas) os depoimentos quanto ao tratamento desigual por parte
da empresa em relação aos trabalhadores lesionados. Isso é tão evidente que os denominam como
“restritos” e não como trabalhadores.
- Em BH, funcionária da empresa rasgou documentação do INSS quando esta foi entregue pela
trabalhadora lesionada afastada;
- Em Sorocaba, apenas na planta da ZF Brasil, há mais de 300 lesionados e nesta cidade a
empresa está sofrendo autuações por parte do ministério público em face da não emissão de CAT
(comunicado de acidente de trabalho) e por promoção de discriminação e incentivo a hostilidade
no ambiente de trabalho, por meio de divulgação de panfletos que informavam que o aumento de
demissões devia-se ao fato de a empresa ter que reintegrar trabalhadores afastados para tratamento
de saúde no INSS.

Mesa do encontro realizado na Alemanha com participação de Evangelista e Nogueira

Veja os valores de PPR 2011
no grupo ZF no Brasil
ZF Brasil [Sorocaba]
R$ 4.750 mil com 100% de metas;
ZF Sistemas [Sorocaba]
R$ 4.5 mil com 100% de metas;
ZF Lemforder [Sorocaba]
R$ 4.5 mil com 100% de metas;
ZF Sachs [São Bernardo do Campo]
R$ 4 mil com 100% de metas;
ZF Sachs [Araraquara]
R$ 3.4 mil com 100% de metas;
ZF Sistemas [Minais Gerais]
R$ 1.6 mil com 100% de metas.

5. Abuso de poder por parte da chefia com tratamento diferenciado aos trabalhadores:
- Subjetividade nos critérios de admissão e permanência nos postos de trabalho por parte das
chefias gerando alta rotatividade em vários setores e queda na qualidade dos produtos e da produtividade em geral. Isso pode ser comprovado pelo aumento de reclamações dos clientes;
- Em caso de recrutamento anunciado internamente, em geral a empresa não tem priorizado a
ascensão de trabalhadores já contratados, trazendo pessoas de fora;
6. Incapacidade na resolução de conflitos internos entre trabalhadores:
- Em situações de violência interna os responsáveis são omissos, permitindo que essas mesmas
situações se agravem.
7. Em Araraquara, há grande insatisfação com as atitudes de coordenadores de produção
e com a falta de respeito com o sindicato:
- A Empresa muitas vezes ignora documentos oficiais enviados com pedido de resposta;
- O Coordenador de Produção Baldan (Reginaldo Nogueira), em dias de assembléias, busca os
trabalhadores pelo braço, obrigando-os a entrar na empresa para trabalhar. Quando a empresa foi
questionada sobre essa atitude, os dirigentes sindicais ouviram que o coordenador estava seguindo
a orientação da empresa.
Infelizmente esses assuntos não são tratados de forma dialogada e construtiva na relação empresa/sindicato. Do ponto de vista legal, a empresa vem pagando multas, mas nada disso interfere
e preserva a dignidade de cada trabalhador empregado nessa empresa.
Nessa perspectiva o Comitê Nacional dos Trabalhadores na ZF conclui a urgente necessidade
de pessoas qualificadas no quadro de RH da empresa, que tratem os trabalhadores como seres
humanos e parte integrante fundamental da empresa. Por isso deve atendê-los com respeito e se
relacionar com o sindicato como representante legal desses trabalhadores.
Comitê Nacional dos Trabalhadores na ZF
25 de Novembro de 2011
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Empresa mente ao INSS para
mudar natureza do auxílio doença
A ZF do Brasil está se
utilizando da mentira para
mudar a classificação do
auxílio doença de seus funcionários acidentados de
B91 para B31. Essa mudança, que fere os direitos dos
trabalhadores, beneficia a
empresa e deixa os trabalhadores sem proteção.
A malandragem da fábrica consiste em recorrer

ao INSS e contestar o auxílio doença B91, apresentando contra argumentações
para que o auxílio vire um
B31. O Auxílio B91 se refere a acidente de trabalho que
obriga a empresa a recolher
FGTS e dar garantia de emprego para o trabalhador.
O B31 refere-se à doença
comum, não decorrente do
trabalho, e desobriga a em-

presa do recolhimento do
FGTS e da garantia de emprego.
Recentemente a empresa
recorreu ao auxílio B91 de
um funcionário, alegando
que a enfermidade que ele
adquiriu foi em decorrência
do excesso do uso de motocicleta. Acontece que o
trabalhador não tem moto e
nem sabe pilotar.

ZF Brasil e Sistemas também
dificultam abertura de CAT

Metalúrgicos durante assembleia na ZF do Brasil

Adquirir uma lesão como funcionário da
ZF do Brasil e Sistemas é sofrimento dobrado. Além de fazer de tudo para não abrir CAT
(Comunicado de Acidente de Trabalho), os
trabalhadores que se adoecem ou sofrem um
acidente passar a sofrer discriminação.
Em muitos casos, os trabalhadores não
conseguem sequer marcar uma consulta com
o médico do trabalho e passam a viver um
empurra-empurra dentro da empresa

Empresa se nega
a responder sobre
vale compras

Plano de cargos
e salários gera
descontentamento

Parte da direção da ZF
de Araraquara ainda mantém o péssimo costume de
ignorar os questionamentos
do Sindicato feito através de
ofícios sobre as negociações
do vale compras.
Comportamento dessa
natureza serve apenas para
criar arestas entre o Sindicato, a empresa e os trabalhadores, afinal, quando o
sindicato faz um questionamento, ele o faz em nome
dos funcionários, que precisam daquela informação
solicitada pelo Sindicato
para dirimir suas dúvidas e
planejar suas lutas.

Os metalúrgicos, principalmente os operadores
nível 3, estão descontentes
com o plano de cargos e salários.
A deficiência do plano
tem causado desconforto,
descontentamento e desmotivação entre todos os trabalhadores, mas em especial
aos operadores de nível 3,
que estão totalmente sem
perspectivas, sem nenhuma
esperança de crescimento e
melhores remunerações.
A direção da fábrica deveria entender que um trabalhador motivado é muito melhor que dez desmotivados.

Bojorno vai para
Sindicalização

União dos metalúrgicos foi determinante para sucesso da campanha salarial

Trabalhadores conquistam
abono após reajuste
A campanha salarial
dos metalúrgicos de Minas Gerais terminou no
começo de novembro com
reajuste de 10% nos salários dos trabalhadores da
ZF Sistemas e garantia de
emprego ou salário até 31
de dezembro.
Após a divulgação dos
índices de reajuste, os trabalhadores do setor automotivo de modo geral se
mobilizaram também para
conquistar um abono compensatório do esforço empregado para atender aos
pedidos das montadoras.
Neste sentido, o Sindicato encaminhou pauta

à empresa reivindicando
negociação para atender
também os trabalhadores
da ZF Sistemas na unidade BH. Após duas reuniões a empresa concordou
em dar abono de R$ 540
por trabalhador, divididos
em duas parcelas: a primeira em 23 de dezembro
e a segunda até 24 de fevereiro.
Foi acertado que os
estagiários também terão
direito a um abono de R$
216, que deve ser pago
em 23 de dezembro. Os
acordos foram aprovados
pelos trabalhadores em
assembléia.

Eleição da Cipa
O companheiro Leandro
Borjorno (foto), o Java, foi
desligado temporariamente
para trabalhar na equipe de
sindicalização do Sindicato
dos Metalúrgicos de Araraquara e Região.
Java também foi nomeado no final do último mês de
novembro coordenador do
Comitê Sindical na ZF Sachs de Araraquara.

A direção do Sindicato também parabeniza todos
os trabalhadores pelo envolvimento na eleição da
Cipa, ocorrida no dia 24 de novembro, quando a
Maria Ferreira foi a mais votada.
Os diretores do Sindicato, em virtude da chegada
do fim de ano também, desejam um feliz Natal e
um próspero Ano Novo repleto de lutas e conquistas para toda a categoria em 2012.

