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CSEs relatam
problemas
atuais no
Grupo ZF

Divulgação / SMABC

Comitês Sindicais de
Empresa (CSE) nas
fábricas da ZF em
Sorocaba, São Bernardo
do Campo e Belo
Horizonte relatam os
principais problemas,
reivindicações e também
algumas conquistas dos
trabalhadores.
Na ZF do Brasil, em
Sorocaba, a falta de
uma política salarial
transparente e justa
é uma das principais
reclamações, além de
problemas relacionados à
saúde do trabalhador.
Na ZF Sistemas, também
em Sorocaba, a demissão
de uma trabalhadora
lesionada é o destaque
negativo desta edição.

Foguinho

Metalúrgicos da ZF Sachs, em São Bernardo, conquistaram um reajuste de 22% na PLR

Já na Lemforder, outra
unidade da ZF em
Sorocaba, o CSE cobra
melhoria do convênio
médico, denuncia falhas
no sistema de transporte
da empresa e comemora o
fim dos casos de assédio
moral.
Em São Bernardo, na
ZF Sachs, um bom
acordo, com apoio
dos trabalhadores,
proporcionou um reajuste
de 22% na participação
nos resultados. Porém, há
injustiças sendo cometidas
contra terceirizados na
fábrica.
Na ZF de Belo Horizonte,
o Sindicato pede que
os trabalhadores se
mantenham mobilizados
para ajudar a conquistar
um bom valor de PLR este
ano.

Nas ZFs Brasil e Sistemas, em Sorocaba, os principais problemas atualmente estão relacionados à saúde do trabalhador
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SÃO BERNARDO

ZF Sachs

PLR deste ano teve reajuste de 22%
intenção dessas pessoas, de
acordo com o CSE, é difamar
os representantes sindicais e
enfraquecer as lutas coletivas
dos trabalhadores.
O comitê se coloca à disposição dos trabalhadores
para debater qualquer comentário e esclarecer eventuais dúvidas. “Juntos, somos
fortes e não podemos permitir que individualistas, que
nunca ajudaram nas conquistas dos trabalhadores, tentem
nos dividir”, afirma comunicado do CSE.

Terceirização
Trabalhadores terceirizados continuam sendo discriminados na ZF de São Bernardo. Mesmo após denúncia
publicada neste informativo,
Difamações
a CL Montagem Industrial
O CSE na Sachs alerta os ainda não proporcionou contrabalhadores que tem alguns vênio médico para os trabafuncionários da empresa fa- lhadores.
zendo comentários mentiroAlém disso, o CSE conssos sobre o Sindicato e sobre tatou que os trabalhadores
os membros do comitê. A são obrigados a pegar roupa
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A Participação nos Lucros e Resultados (PLR) na
ZF Sachs este ano teve um
reajuste de 22%. Essa conquista foi resultado de união
e luta dos companheiros da
fábrica. Foi necessário rejeitar propostas anteriores
da empresa e fazer uma paralisação de 9h de duração
para chegar a esse reajuste
na PLR.
A primeira parcela da
PLR na Sachs foi paga dia 7
de junho. A segunda será dia
17 de janeiro de 2014.
“Parabéns aos companheiros por mais esta vitória.
Ela é de todos nós”, comemora o coordenador do Comitê
Sindical de Empresa (CSE)
na Sachs, Paulo Márcio.

CSE na Sachs orienta trabalhadores a ignorarem difamações e permanecerem unidos para obter novas conquistas

suja do lixo pra reutilizar,
pois a CL não fornece uniformes suficientes para o pessoal trabalhar.

O comitê sindical já reivindicou várias vezes da ZF
que ela exija da CL o respeito
e o fornecimento de benefí-

cios aos trabalhadores. Tanto o CSE quanto o Sindicato
exigem que esses problemas
sejam resolvidos.

BELO HORIZONTE

Foguinho

Chegou a hora de debater o valor da PLR

Maria Ferreira, da ZF de Belo Horizonte

A discussão da Participação
nos Lucros e Resultados (PLR)
começou em abril e ficou emperrada até recentemente devido às
metas. Agora chegou a hora de
definir o valor. Caso a empresa
não apresente propostas satisfatórias de pagamento da PLR,
podemos entrar em greve a qualquer momento.
Tivemos uma assembleia sobre o assunto no dia 28, mas outras certamente virão. Seja para
votar novas propostas ou para
iniciar uma paralisação.
A negociação de metas foi
difícil porque a empresa queria
impor metas de produtividade
impossíveis de alcançar. Ela alegava que essas metas eram determinadas pelo grupo ZF.

O Sindicato e a comissão
vêm insistiram junto à empresa
que não poderíamos assumir um
compromisso do grupo em prejuízo dos trabalhadores locais.
Durante as negociações de
metas, reivindicamos também
que a empresa faça investimentos em determinadas máquinas
que comprometem a qualidade
de seus produtos e que prejudicam os trabalhadores na avaliação da PLR.
Não e possível que ano após
ano os indicadores de metas seja
o vilão dos trabalhadores. Os
trabalhadores têm se esforçado
para garantir que os compromissos da empresa com seus clientes
sejam cumpridos. É injusto que,
na hora da PLR, a empresa ne-

gue aos trabalhadores esse reconhecimento.
Passada a fase de definição
das metas, agora temos que nos
unir ainda mais para exigir que a
empresa apresente um bom valor
de PLR, que seja digno do esforço dos trabalhadores para atender
às necessidades de produção da
empresa.
Contamos com a organização
e união de todos nesta segunda
fase nas negociações da PLR.
Fique atento às datas de assembleia. Participe e vote consciente.
Mas, lembrem-se: Não podemos contar com o que ainda não
é certo nem gastar o que não temos. Contamos com o apoio de
todos ao Sindicato e à comissão
para obter uma boa PLR.
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ZF DO BRASIL: PROBLEMAS
SE ACUMULAM NA FÁBRICA
As avaliações salariais
deste ano estão atrasadas.
Será que a empresa vai querer ver novamente o que
aconteceu no final de 2012?
A ZF do Brasil está virando um verdadeiro barril
de pólvora. A revolta interna
aumenta a cada dia, pois já
faz mais de dois anos que o
trabalhador não tem um resultado satisfatório da política salarial da empresa.
Todos os trabalhadores
estão cientes de que a ZF
prometeu implantar uma
nova política salarial para
corrigir as inegáveis distorções na remuneração do
pessoal. O Comitê Sindical de Empresa (CSE) está
aguardando a apresentação

de novo modelo de política
salarial. Mas, estamos em
junho e até agora nada de
proposta da empresa.
Queremos ter a certeza
que a nova política de salários vai ser melhor que
a anterior, que só deixou o
trabalhador decepcionado,
pois não houve transparência e sobraram distorções e
injustiças.
Os trabalhadores exigem com total apoio do CSE que a nova política salarial
na ZF do Brasil seja justa
e transparente, que o trabalhador saiba por que está
pegando aumento ou porque
deixou de pegar. Queremos
também o fim de todo o tipo
de apadrinhamentos.

Terceirizados
Para o CSE, as empresas
terceirizadas têm a obrigação
de pagar participação nos resultados (PPR) para os seus
funcionários. A empresa Magnum não pagou o PPR do ano
passado e este ano ainda não
se manifestou sobre o assunto.
Já a Verzani praticou férias irregulares e vamos cobrar que ela pague a diferença aos trabalhadores lesados.

A ZF, como empresa mãe,
não pode fechar os olhos e
fazer de conta que não está
acontecendo nada. Vamos
acompanhar esses e outros
casos até que se resolva todas as irregularidades.
O acordo marco internacional da ZF, inclusive, inibe
esses abusos de terceirizadas. Vamos fazer valer então
o acordo marco.

Exames da Ergocop
A ZF tem que parar de
coagir os trabalhadores a
fazerem o exame da Ergocop, já que por lei ninguém
é obrigado a ceder imagem
e assinar documentos contra
sua vontade.
A empresa alega aos trabalhadores que o procedimento faz parte da política
de exames periódicos. Mas
o fato é que o departamento médico, gerentes, supervisores e coordenadores de
equipe vêm pedindo para os
trabalhadores lesionados fazerem o exame mesmo contra sua vontade.

O departamento médico
vem convocando até os trabalhadores afastados para
fazer o tal exame, alegando
que é para atender ao INSS
em uma futura adequação do
posto de trabalho.
O Sindicato, por meio de
documentos oficiais assinados pelo seu médico do trabalho Paulo Kauffmann, já
pediu para a empresa parar
com esses exames. Como ela
se negou a parar, foi encaminhada denúncia ao Ministério Público do Trabalho, que
pode vir a resultar em uma
nova multa contra empresa.
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Política Salarial

Pereira, do CSE na ZF do Brasil, durante assembleia na porta da fábrica

Saúde do trabalhador
A saúde do trabalhador no grupo ZF
vai de mal a pior. A empresa sabe disso,
mas continua se omitindo diante dos fatos.
Para se ter uma ideia, na ZF Sistema
de Direção, em Betim (MG), um supervisor perdeu dedos de uma mão quando
foi operar uma máquina. Em Sorocaba, a
empresa também continua a fabricar lesionados e usa o trabalhador como peça
de reposição.
Depois que ela lesiona o trabalhador,
ela o demite. Foi isso que ocorreu na ZF
do Brasil e ZF Sistema de Direção, em
Sorocaba. As duas empresas demitiram
trabalhadores lesionados, mesmo com direito de emprego garantido pela Convenção Coletiva dos Metalúrgicos da FEM/
CUT, que prevê estabilidade de emprego
nesses casos. As demissões foram tema de
um protesto organizado pelo Sindicato em
maio deste ano.
O médico do trabalho da ZF, responsável pelo “PCMSO — Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional” também trabalha no departamento jurídico da
empresa como assistente.
Para o CSE, o que deixa os trabalhadores indignados é o fato de a empresa ter
tanto problema com saúde ocupacional e
o médico ficar lá no jurídico, em vez de
estar atendendo no ambulatório médico

João Evangelista, também do CSE na ZF do Brasil

ou acompanhando os lesionados. Cadê a
ética desse profissional?
Além disso, a empresa tem mais um
médico do trabalho, que é advogado e
perito do INSS. Mas tanto conhecimento não se reverte em benefícios ao trabalhador da ZF. O metalúrgico da empresa,
quando contraí doença ocupacional, pergunta sobre nexo causal ou CAT, o tal médico responde que cabe à perícia do INSS
avaliar se realmente a doença esta relacionada ao trabalho.
Uma pergunta que não se cala: será
que o médico tem o mesmo discurso
quando esta a serviço do INSS, fazendo
pericia médica?
Vale ressaltar que uma empresa que
preza pela legalidade não age dessa maneira. Pois, quando um trabalhador apresenta doença ocupacional comprovada
por exames médico e nexo causal, deve
ser feito o CAT, o que há muito tempo não
acontece na ZF.
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ZF Lemforder: CSE cobra soluções
para problemas no convênio médico
a troca do convênio e ainda
muitos problemas, já apontados antes, continuam sem solução.
No dia 11 de julho haverá uma reunião entre a Amil
(atual convênio médico), a
direção da ZF e os membros
dos CSEs da ZF do Brasil ZF
Sistemas e ZF Lemforder para
tentar resolver os problemas.
Independente da reunião,
pedimos aos trabalhadores
que continuem denunciando
ao Sindicato as deficiências
do nosso convênio médico.

Vários trabalhadores
da Divisão Boge conquistaram aumento de
salário no último mês
de maio. Essa conquista é fruto de negociação
do CSE com a empresa,
onde negociamos equiparação com os reajustes
da grade salarial implantada na ZF Lemforder.

Anderson da Silva, do CSE, durante assembleia na Lemforder

Transporte

Assédio Moral
Depois da publicação do
número anterior do informativo Intercambiar, no qual o
CSE Lemforder denunciou casos de assédio moral por parte
de gerentes e supervisores, não
tivemos mais registros desse
tipo de abuso. Uma assembleia
sobre o mesmo assunto realizada pelo Sindicato na porta

Grade
Salarial
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O Comitê Sindical de Empresa (CSE) na Lemforder
está de olho no atendimento
do convênio médico, pois estamos recebendo algumas reclamações, tais como: falta de
médicos especialistas, demora
no atendimento no pronto-socorro do Hospital Samaritano
e muita burocracia para encaminhar uma cirurgia.
Estamos cobrando a empresa para que esses problemas sejam resolvidos o mais
rápido possível, pois já se
passaram quatro meses desde

Foguinho

Convênio Médico

da fábrica também contribuiu
para coibir os assediadores.
Esperamos que a empresa continue assim, sem assédios, pois
todos saem ganhando.
O CSE inclusive propôs
ao RH da Lemforder a realização de reunião mensal com
os gestores de produção para
evitar novos casos de abusos.

Foguinho

ZF Sistemas:

Trabalhadores participaram de protesto para repudiar demissões de lesionados

Está havendo reclamações sobre o itinerário
do transporte da Águia
Real em algumas linhas.
Tem itinerário em que
o trabalhador, após sair
da fábrica, chega a ficar
mais de 1h30 no ônibus
até chegar em casa.

Marcos Latino, também do CSE na ZF Lemforder

Trabalhadores repudiam
demissão de lesionados
Trabalhadores da ZF Sistemas e da ZF do Brasil, em
Sorocaba, participaram na
manhã do dia 17 de maio,
de uma manifestação de 30
minutos em solidariedade a
dois metalúrgicos lesionados
demitidos pela empresa.
O protesto, em frente ao
portão único das duas fábricas, aconteceu porque uma
trabalhadora da ZF Sistemas
e um trabalhador da ZF do
Brasil, ambos comprovadamente lesionados por causa
do trabalho, foram demitidos
nos dias anteriores à manifestação.
As demissões contrariam
convenção coletiva firmada
entre a Federação Estadual

dos Metalúrgicos da CUT
e os sindicatos patronais do
setor.
O Sindicato tem insistido
junto à empresa para que ela
reverta as demissões. O jurídico do Sindicato também
está acompanhando o caso
e deve entrar com ação para
que os trabalhadores sejam
reintegrados ao trabalho.
O protesto mostrou à empresa que os trabalhadores
são solidários aos companheiros e repudiam as demissões. Isso é importante,
pois, se não houver sensibilidade e mobilização, a
empresa vai transformar a
demissão de lesionados em
uma cultura.

