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Encontro da Rede Sindical definiu
linha de atuação para 2013

O 5º Encontro Nacional da Rede Sindical de Trabalhadores na ZF foi realizado entre os dias 21
e 23 de novembro, na cidade de Itu. O encontro, que é realizado anualmente, contou com a
presença de cerca de 30 trabalhadores da empresa no Brasil e teve como objetivo compartilhar informações e experiências entre os funcionários das plantas da ZF no Brasil.
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Trabalhadores do
Brasil participaram
de encontro europeu
Em setembro deste ano foi realizada em
Friedrichshafen, na Alemanha, uma reunião
do Conselho Europeu de Empresas. Além
de representantes sindicais de nove países
da Europa onde a ZF tem fábricas, também
participaram do encontro os sindicalistas
Paulo Márcio Nogueira, do Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC, e João Evangelista,
secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região.
No encontro, os sindicalistas receberam das mãos da representante da IgMetall
(Sindicato alemão), Lilo Radmacher, cópia
em português do “Acordo Marco Internacional da rede ZF”, no qual a empresa assume o compromisso em oferecer melhores
condições para os trabalhadores de todas as
plantas da multinacional alemã.
O documento é fruto de uma longa negociação, entre trabalhadores e representantes
da fábrica alemã e definiu os “Princípios de
Responsabilidade Social da ZF”.
As resoluções do Marco têm abrangência em todas as plantas da ZF e visa assegurar valores como a não à discriminação e
sim à igualdade de tratamento; liberdade de
associação e direito a negociações coletivas; direito de queixa sem represálias; pro-
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Os sindicalistas Paulo Márcio Nogueira, do ABC, (à esquerda) e João Evangelista, de
Sorocaba, recebem cópia do “Marco Internacional da ZF” de Lilo Radmacher, representante
do sindicato alemão

teção no trabalho e à saúde; apoio à qualificação dos trabalhadores, entre outros.
O reconhecimento e respeito do código de conduta pelos fornecedores da ZF
também está contemplado no documento
e foi comemorado pelos trabalhadores da
empresa no Brasil. “Um dos pontos mais
importantes desse documento, na nossa
avaliação, é a valorização dos terceirizados
que prestam serviço à empresa mãe. Agora
eles não poderão mais ter diferença de tratamento como vinha acontecendo”, comenta Evangelista.
O Marco Internacional
Apesar de ainda não ter sido publicado
no Brasil, o acordo Marco Internacional já
está em vigor e é reconhecido pela Federação Internacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (FITIM).
O texto do documento começou a ser
construído em 2005, durante visita dos
metalúrgicos brasileiros às fábricas na Alemanha para troca de informações. “É uma
conquista para os trabalhadores. Vemos
esse acordo como mais um canal de diálogo
entre nós, a empresa e o Sindicato”, comemorou Nogueira.

Alguns dos pontos
do acordo são:
- Não à discriminação e Sim
à Igualdade de Tratamento;
- Liberdade de associação
e direito a negociações
coletivas;
- Direito de queixa sem
represálias;
- Proteção no trabalho e à
saúde;
- Apoio à qualificação dos
trabalhadores;
- Reconhecimento e respeito
do código de conduta pelos
fornecedores da ZF.

Cartilha será distribuída
aos trabalhadores
Nos próximos dias, uma cartilha, com
o teor completo do Acordo Marco Internacional, será distribuída pelo Comitê
Nacional da ZF aos trabalhadores de todas as plantas no Brasil.
Produzida pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba para a rede de trabalhadores da ZF, a publicação terá 20
páginas, com seis mil exemplares distribuídos para os trabalhadores da rede ZF,
com fábricas em Sorocaba, Belo Horizonte, São Bernardo do Campo e Araraquara.
O objetivo é fazer com que todos os

trabalhadores e trabalhadoras da ZF tenham conhecimento dos itens apontados
no acordo e façam valer os compromissos de responsabilidade social assumidos
pela multinacional.
Afinal, o conhecimento dos próprios
direitos, seguido do espírito de coletividade dos trabalhadores, forma o principal caminho em direção às conquistas
trabalhistas e ao respeito que a empresa
deve aos seus funcionários. Por isso, a
importância de ler a cartilha com toda
atenção e guardá-la para eventuais cobranças futuras.
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REDE SINDICAL DA ZF REALIZA
Entre os dias 21 e 23 de
novembro foi realizado o 5º
Encontro Nacional da Rede
Sindical de Trabalhadores
na ZF. Este ano, o evento foi
sediado na cidade de Itu, no
hotel San Raphael Country,
com apoio da Confederação Nacional Metalúrgica
da CUT (CNM/CUT) e da
Fundação Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).
O encontro, que é realizado anualmente, contou
com a presença de cerca de
30 trabalhadores do Grupo
ZF, quase todos dirigentes
sindicais, e teve como objetivo compartilhar informações e experiências entre os
funcionários das plantas da
ZF no Brasil.
Na pauta desse ano foram debatidas as questões
da economia industrial internacional, as ações comuns dos trabalhadores e o
Acordo Marco Internacional
assinado recentemente com
a empresa.

Fotos: Foguinho

5º ENCONTRO NACIONAL

Durante três dias, representantes da rede sindical da ZF trocaram informações e experiências. Encontro foi sediado em Itu, São Paulo

Além dos membros da
rede, o Encontro teve participação de representantes
da IndustriALL (órgão internacional do movimento
sindical) e do Departamento

Metalúrgicos argentinos
participam de Encontro
O 5º Encontro Nacional
da Rede Sindical de Trabalhadores da ZF contou pela
primeira vez com a participação de metalúrgicos sindicalistas da Argentina. O
secretário-geral da Union
Obrera Metalúrgica de San
Francisco, Luis Alberto Forcil, e o diretor Mário Dante
Bazan aproveitaram a oportunidade para compartilhar

experiências da planta. Os
sindicalistas também visitaram a fábrica da ZF do Brasil, em Sorocaba.
Forcil e Bazan se comprometeram em levar as informações discutidas no encontro aos trabalhadores da
planta da ZF na Argentina e
se colocaram à disposição da
Rede para novos intercâmbios e trocas de informações.

Intersindical de Estatística
e Estudos Socioeconômicos
(Dieese) de Sorocaba e de
São Bernardo do Campo.
Ao final do evento, os
participantes
formularam

lham 4 mil pessoas, em São
Bernardo do Campo com
1.100 trabalhadores, Araraquara, com 550 e Betim,
com 250 trabalhadores e trabalhadoras.

Situação de trabalhadores lesionados
também foi abordada em encontro

Em agosto, metalúrgicos participaram de uma manifestação para repudiar a forma como a ZF vêm tratando os trabalhadores com lesão

Durante o 5º Encontro
Nacional da Rede Sindical
de Trabalhadores na ZF, o
secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região, João Evangelista, abordou o problema
dos trabalhadores lesionados na planta de Sorocaba.
Sindicalistas argentinos Forcin e Bazan recebem livro de João Evangelista (centro)

um documento que define
as linhas gerais de estratégia para atuação da rede em
2013.
No Brasil, a ZF tem plantas em Sorocaba, onde traba-

O dirigente destacou a
manifestação, realizada no
final de agosto, no Centro
de Sorocaba, no qual cerca
de cem metalúrgicos repudiaram publicamente a forma como as empresas ZF
do Brasil, ZF Lemforder e
ZF Sistemas vêm tratando

os trabalhadores vítimas de
acidentes e doenças ocupacionais.
Segundo ele, as três plantas da empresa contam, atualmente, com mais de 400
trabalhadores
lesionados
ainda não reconhecidos pela
empresa e nem pelo INSS.
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Economistas abordaram regime
automotivo e conjuntura industrial

Economista Fausto Augusto, do Dieese, destacou a importância da pesquisa para afastar crise na indústria

Fernando Lima apresentou números da produção da ZF em todo o mundo

A análise da conjuntura econômica mundial também foi amplamente debatida durante o 5º Encontro Nacional da Rede Sindical de
Trabalhadores na ZF. O economista
Fausto Augusto, do Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) do
ABC, abordou a temática dos rumos da política industrial em todo
o mundo e o novo regime automotivo do Brasil.
Segundo ele, a indústria brasileira em geral vive momento
de grandes desafios, já que o setor vem perdendo participação no
Produto Interno Bruto nos últimos

ZF no Mundo
Já o economista Fernando Lima,
do Dieese subsede Sorocaba, traçou
um panorama sobre a participação
da ZF na economia global. Segundo
balanço apresentado, a participação
da América do Sul no faturamento
mundial da ZF saltou de 354 milhões
de euros em 2005 para 880 milhões
de euros em 2011.
No mesmo período, de 2005 a
2011, o crescimento da empresa em
todo o mundo saiu de 10,8 bilhões
de euros e foi para €15,5 bilhões.
O número de trabalhadores empregados em todas as plantas da
ZF pulou de 57.279 em 2005 para

anos. O economista defendeu que a
eventual fragilidade de alguns setores industriais deve ser enfrentada
a partir de investimentos em pesquisa e produção de conhecimento
“para alavancar a competitividade
global”.
Sobre o novo regime automotivo, que tem como foco a inovação tecnológica, Augusto destacou
a importância dos pré-requisitos
criados pelo governo federal, que
preveem, entre outros itens, o aumento da nacionalização na cadeia
produtiva e os incentivos a pesquisas que gerem avanços tecnológicos no país.

71.488 no ano passado.
Ainda de acordo com Lima, nos
oito primeiros meses de 2012, as
vendas do grupo ZF cresceram 16%
em comparação com o mesmo período do ano passado.
Neste período a produção nas fábricas da China teve crescimento de
44%, seguido dos Estados Unidos,
com 32%. O faturamento da América do Sul, do início do ano até agora,
ainda não foi divulgado. “A expectativa é de que o grupo, em todo o
mundo, feche o ano com crescimento de 10% em relação ao ano passado, atingindo faturamento de €17
bilhões”, acrescentou o economista.

Duas videoconferências
foram realizadas em meio
ao encontro, em Itu, para
debater e detalhar o teor do
Acordo Marco Internacional da ZF.
A primeira abordou a estratégia do IndustriALL e
da CNM/CUT para a construção e fortalecimento das
redes sindicais em empresas multinacionais e Acordos Marcos Globais.
A conferência foi apresentada por Ubirajara Freitas, o Bira, secretário de Organização da CNM/CUT, e,

por meio de vídeo, Fernando Lopes, secretário Geral
Adjunto do IndustriALL.
Outra conferência, apresentada pelas representantes da IG Metall (Sindicato
Metalúrgico Alemão) Marlene Roth e LiloRadmacher, abordou o desafio da
construção da rede sindical
e da aplicação do acordo
marco internacional na ZF.
As duas videoconferências
foram moderadas por Tina
Hennecken, da Fundação
Friedrich-Ebert-Stiftung
(FES).
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Videoconferências debateram Acordo Marco

