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No dia 8 de agosto, uma quarta-feira, 
os trabalhadores na ZF-Sachs, em 
São Bernardo, impediram as ativi-

dades do Santander, que atende na empresa, 
em protesto contra as altas taxas de juros 
cobradas pela instituição. 

A agência do banco na empresa é a que 
conta com o maior número de correntistas em 
fábricas da base dos metalúrgicos do ABC. 

Porém os juros no cheque especial são 
os mais altos, atingindo 9,95% ao mês. Ou 
seja, as taxas são maiores que as cobradas 
por agiotas. 

No cartão de crédito, o Santander também 
cobra juros absurdos da companheirada. “Is-
so tinha que acabar!”, afirmou Paulo Márcio 

Nogueira, o Arrepiado, coordenador do CSE 
na ZF-Sachs. 

 “Os trabalhadores estão conscientes da 
necessidade desta luta e apoiam a decisão”, 
destacou o dirigente. Ele acrescentou que a 
agência do Santander ficaria fechada até que 
representantes do banco e da empresa rece-
bessem o CSE.

O banco permaneceu fechado o dia 14. 
Naquele dia surgiu uma proposta, que foi 
apresentada pelo CSE aos trabalhadores em 
assembleia.

Segundo a proposta, os juros do cheque 
especial caem de 9,95% para 6,95% ao mês 
imediatamente (uma redução de 31%) e as 
taxas do empréstimo consignado também 

diminuem. Comitê e empresa voltarão a nego-
ciar o escalonamento da queda dos juros no 
especial, até que eles atinjam nível compará-
vel às demais empresas da categoria no ABC.

Colocada em votação, a proposta foi apro-
vada e a agência do Santander foi reaberta.

“Quero dar os parabéns à companheirada 
pelo apoio, pois só com união o trabalhador 
conquista suas reivindicações”, afirmou Pau-
lo Arrepiado, coordenador do CSE, após a 
assembleia. 

“Além disso, o resultado dessa luta puxada 
pelos trabalhadores da ZF-Sachs São Bernar-
do valerá para todas as demais unidades do 
grupo que trabalhem com o Banco Santan-
der”, concluiu Paulo Arrepiado.
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Muita pressão em Sorocaba
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Prensa NKW de inventário 6797 com 
capacidade de 300 toneladas com mais 
de 30 anos. Com manutenção precária, 
na ultima semana de julho aconteceu um 
acidente grave, quando rompeu a rosca 
da coluna onde uma porca com mais de 
2,5 quilos se projetou se projetou a uma 
distância de cerca d quatro metros e podia 
ter atingido um trabalhador.                                                                                                                                   

Esse incidente poderia ser evitado se a 

ZF tivesse um programa de prevenção de 
acidentes sério. Os trabalhadores querem 
conhecer o programa de manutenção des-
sas prensas, porque não queremos mais 
ter trabalhadores mutilados.

O Comitê Sindical e a CIPA pedem que 
a direção da empresa tome uma atitude o 
mais rápido possível, cobrando uma solu-
ção dos responsáveis.

Outro absurdo na ZF é a empresa que 

presta serviços nas pontes rolantes, conhe-
cida por CNK. Já tivemos três incidentes 
graves  em oito meses envolvendo essa 
empresa e nada da manutenção tomar 
uma atitude.

* Demissão de companheiros – O 
CSE teria propostas para “amenizar” es-
sa situação e evitar as demissões, mas a 
empresa simplesmente o Comitê, sem ao 
menos tentar verificar a possibilidade de 
algum acordo.

* Banco Santander – Solicitamos 
uma postura e uma resposta da empresa 
sobre os altos juros cobrados pelo ban-
co. Além disso, ao verificarem o extrato 
alguns companheiros constataram co-
branças indevidas.

* CAT – A empresa insiste em não 
abrir o CAT aos lesionados.

* CSE – Ainda não obtivemos qual-
quer resposta ao nosso pedido de con-

tratação de uma Assistente Social para 
acompanhar e auxiliar os trabalhadores 
na fábrica.

* Linha Pass Car – supervisor Luis 
Chriguer – Os operadores e alguns fora 
de linha estão reclamando que a postu-
ra de Chriguer não é coerente com sua 
função perante aos trabalhadores, pois, 
em alguns casos, ele chega a faltar com 
educação e intimida os companheiros.

*Linha Pass Car – gerente Leonardo 
Domiciano – Ele sabe que os trabalhado-
res lesionados estão em tratamento com 
restrição da médica do trabalho, porém 
coloca os companheiros operando má-
quinas. A um trabalhador com problema 

em um braço, o gerente sugeriu que ele 
usasse o outro para trabalhar.

* Linha Comercial – supervisor Adal-
berto – Por meio de denúncias, ele diz que 
o trabalhador faz “corpo mole” e fica esco-
lhendo posto de trabalho. O supervisor não 
tem preparo algum pra avaliar um posto de 
trabalho para os funcionários lesionados do 
seu setor e, quando questionado, trata os 
companheiros com indiferença.

* Refeitório (Sodexo) – Não recebe-
mos mais denúncias dos companheiros, 
mas estamos de olho aberto com a em-
presa que presta o serviço de refeição. E 
os problemas na refeição acontecem com 
as três ZFs: Lenforder, Brasil e sistemas.

ZF Sachs São Bernardo

ZF Lemforder

O QUE ELES ESTÃO 
ESPERANDO? 
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No dia 27 de julho de 2012, traba-
lhadores lesionados da ZF do Brasil 
estiveram reunidos no Sindicato, on-
de receberam todo apoio da entidade 
por meio de seus Departamentos Mé-
dico e Jurídico, além de membros da 
Executiva e do CSE da ZF do Brasil 
acompanharem o encontro. 

Ficou claro que a companheira-
da não aguenta mais a discrimina-
ção da empresa e o descaso que os 
trabalhadores lesionados estão re-
cebendo do Departamento Médico.

Assim, foi decidido que em agos-
to será realizado um ato de repúdio 
no Centro da cidade de Sorocaba 
contra esta situação.

Mesmo a empresa tendo TAC 
(Termo de Ajuste de Conduta) nº 
4449/08, firmado na Procuradoria 

Regional do Trabalho, onde se com-
promete a não promover nenhum 
tipo de discriminação no ambiente 
de trabalho, a ZF do Brasil não cum-
pre o acordado e os companheiros 
continuam sendo assediados no 
ambiente de trabalho.

Também existem muitos compa-
nheiros que têm o salário menor se 
comparados a outros que exercem a 
mesma função e com o mesmo tempo 
de empresa, simplesmente porque o 
trabalhador é lesionado e não mais 
ser polivalente (termo dado ao compa-
nheiro que trabalha em vários postos).

Boa parte dos erros que aconte-
cem com o trabalhador pela empresa 
causadas pela má gestão do Depar-
tamento Médico da ZF do Brasil. 
Muitos trabalhadores já não acredi-

tam mais no Departamento devido 
à postura do médico da empresa, 
que em vez de tratar do problema 
acabando criando mais problemas. 
Por exemplo, quando o trabalhador 
procura o médico e afirma que está 
com doença provocada pelo traba-
lho, ele não faz o nexo causal e ainda 
manda o trabalhador procurar o che-
fe imediato para a abertura do CAT 
ou, às vezes, fala que o companheiro 
deve conversar com a engenheira do 
Departamento Médico para resolver 
o problema. 

Queremos ver o médico cumprir 
seu dever como médico do trabalho 
e não só ficar no ambulatório dando 
desculpas, mas também indo visitar 
o ambiente de trabalho, vendo o que 
está fazendo o trabalhador adoecer 

e faz tempo que isso não acontece.
Até quando ele vai ser omisso?

Até quando ela...
Eis a pergunta que não quer ca-

lar. Quando um trabalhador falha, 
a empresa adverte ou demite. Mas 
com ela a postura e diferente. Faz 
tempo que está nadando de braça-
da, fazendo coisa errada, e quem era 
para tomar providências não o faz e 
é conivente com tais ações.  

Cada vez fica mais claro que 
tem alguém apoiando esse tipo de 
conduta, já que por diversas vezes 
descortinamos as ações erradas 
dela e ninguém toma nenhuma 
providência. Pelo contrário, só falta 
darem uma promoção e um chicote 
e aplaudir essa situação.

A empresa esta quieta, mas os 
trabalhadores se encontram des-
motivados depois do fiasco que foi 
a última gestão por competência.

Em 2011, a ZF do Brasil teve 
uns dos melhores anos da sua his-
tória em faturamento. Mas, com a 
questão do EURO 5, ela já previa 
que o faturamento em 2012 não 
seria tão bom e sabia também que 
precisava tirar dinheiro de algum 
lugar pra manter seus lucros.

Para fazer isto, então cortou 
os aumentos e promoções que 
os trabalhadores esperavam e de-
mitiu centenas de companheiros. 
Como diz o ditado: todo o mundo 
ficou a ver navios e o trabalhador 
pagou a conta. 

Só que desta vez o trabalhador 
não quer nem saber e quer seu 
aumento. Não adianta a empresa 
vir com desculpas, pois os inves-
timentos continuam e ela só não 
investe naquilo que é mais precio-
so, os trabalhadores! 

Ou a ZF do Brasil faz uma 
gestão por competência de forma 
decente ou vai amargar ver os 
trabalhadores pedindo pra sair e 
sendo contratados por suas con-
correntes!

Não podemos esquecer tam-
bém do trabalhador lesionado, 
que há muito tempo não tem au-
mento. O companheiro lesionado 
já perdeu sua saúde; até quando 
vai ser descriminado?

Empresa não cumpre acordo
ZF do Brasil 

Gestão de incompetência na ZF do Brasil



Problemas no descanso,
na saúde, nos salários

e no restaurante

Fábrica nova. 
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ZF Sistemas – Sorocaba

ZF Belo Horizonte

•Os trabalhadores da ZF sistemas estão 
indignados com a direção da fabrica. O Co-
mitê negociou uma área de descanso após o 
almoço. Mas, depois de todo o material com-
prado para fazer o acordado, a ZF do Brasil 
não concordou com a implantação da área 
de descanso e disse que eles são inquilinos.  

•A ZF Sistemas desrespeita a Conven-
ção Coletiva e demite trabalhadores com proble-
mas de saúde. É o cúmulo do absurdo! Fomos para 
cima tentar negociar, não tivemos êxito. Agora va-
mos levar os casos para a Alemanha e pedir ajuda 

aos companheiros do IG Metall e para o Conselho 
Europeu para que todos fiquem sabendo.

•Está sendo reavaliado o sistema de grade 
salarial. Esperamos que desta vez a ZF Sistemas 

não faça como fez da primeira vez, quando dei-
xou a grade maioria descontente, e que desta 
vez também contemple os lesionados.

•Sobre o restaurante, nem se fala! Como 
pode a ZF, uma empresa alemã, servir um tipo 
de comida como está sendo servida não só na 
ZF Sistemas aqui em Sorocaba. As três fábricas 
do grupo no Brasil estão com o mesmo proble-

ma. Nos finais de semana, então, piora mesmo 
a situação. O Comitê já fez varias denuncia, mas 
não parece que as ZFs estejam muito preocupa-
das, não.

Os investimen-
tos realizados na nova 
planta da ZF deveriam 
ser acompanhados e 
analisados pelo setor 
financeiro da empresa 
a nível internacional, 
pois não se justifica 
dispêndio tão vultoso 
de recursos para re-
troceder na organiza-
ção e eficiência do tra-
balho e, o que é pior 
se, transformar numa 
grande produtora de 
refugos, comprometen-
do o acesso do produ-
zido pela empresa ao 
competitivo mercado 
de autopeças.

    Os trabalhado-
res não podem e não 
devem se calar e as-

sistir passivamente a 
destruição da perspec-
tiva mercadológica dos 
produtos e do nome 
ZF como vem fazendo 
a “DIREÇÃO“ da em-
presa.

A mudança da 
empresa foi para in-
tensificar o trabalho e 
reduzir a mão de obra, 
pois, com a proposta 
de atendimento pon-
tual, os trabalhadores 
produzem conforme 
a exigência do cliente, 
obedecendo apenas o 
que for startado pela 
montadora.

 É o famoso sis-
tema puxado, pois a 
velocidade com que 
os trabalhadores são 

obrigados a produzir 
deixa qualquer um es-
tressado. 

Isso quer dizer 
que aumentou a tarefa 
de cada trabalhador, 
que agora é obrigado 
a executar várias ope-
rações que antes eram 
executadas individual-
mente. Dessa forma, 
a saúde mental está 
sendo gradativamente 
comprometida. 

Queremos e de-
fendemos um trabalho 
que não coloque em 
risco nossa integridade 
física e comprometa 
nossa capacidade labo-
rativa, alertamos para o 
risco de adoecimento 
e acidentes assumido 

pela empresa com as 
mudanças impostas.

A segurança do 
trabalho inicia no am-
biente da produção, 
mas vai além disso, 
pois o estado emocio-
nal fora da empresa 
interfere na condição 
física da pessoa e a 
empresa não tem ne-
nhuma equipe médica 
de apoio psicológico e 
muito menos ergonô-
mico.   

A empresa que já 
sofreu intervenção do 
Ministério do Trabalho 
que a obrigou a realizar 
pausas dentro do ciclo 
de produção, agora es-
tá voltando atrás em tu-
do que já foi notificada.

DECEPÇÃO TOTAL!
Advertência coletiva:
ZF perde na Justiça
Durante o processo de negociação do 

plano de cargos e salários no ano passado, 
a direção da ZF, em uma demonstração de 
poder e intimidação, aplicou uma advertência 
em um turno inteiro da fabrica.

Ela tomou a atitude  simplesmente por-
que o Sindicato realizou assembleia para 
informar o que acontecera na ultima reu-
nião realizada com a empresa para construir 
a contraproposta dos trabalhadores, a ser 
referendada objetivando a sequência das 
negociações.

Contra a medida da empresa, o Sindica-
to entrou na Justiça do trabalho e venceu. A 
empresa foi condenada a cancelar as adver-
tências e multas e obrigada a liberar os traba-
lhadores uma vez por mês, semestralmente, 
para conversas e campanha de sindicalização.


