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Nos dias 6 e 7 de novembro, dirigentes 
sindicais das três plantas da ZF do Brasil, 
e uma da Argentina, participaram em 
Sorocaba do 6º Encontro Nacional da Rede 
Sindical de Trabalhadores do grupo ZF. 

Durante o evento, os sindicalistas 

discutiram pautas estratégicas e definiram a 
linha de atuação para novas conquistas dos 
trabalhadores em 2014. 

Os participantes também debateram 
assuntos como os investimentos do grupo 
ZF em cada planta e o andamento dos 

programas Inovar-Auto e Inovar Peças do 
governo federal. 

O encontro da rede sindical tem como 
objetivo reduzir o desnivelamento de 
conquistas entre metalúrgicos do grupo em 
plantas diferentes.

A Rede Sindical dos Trabalhadores  
da ZF no Brasil deseja a todos um feliz  
Natal e um excelente 2014, de muita 
luta, consciência de classe e conquistas.
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Rede sindical dos trabalhadores da ZF 
debate pautas estratégicas em Sorocaba

Trabalhadores de fábricas ZF de 
três cidades brasileiras, Sorocaba (SP,) 
São Bernardo do Campo (SP) e Betim 
(MG), reuniram-se em Sorocaba dias 
6 e 7 de novembro para trocar infor-
mações, debater os problemas enfren-
tados na empresa e definir propostas 
de atuação conjunta. Esse foi o 6º En-
contro Nacional da Rede Sindical de 
Trabalhadores na ZF, organizado pela 
Confederação Nacional dos Metalúr-
gicos da CUT (CNM).

Além de dirigentes sindicais das 
plantas da ZF nas três cidades, o En-
contro em Sorocaba contou também 
com a participação de trabalhadores de 
Córdoba, Argentina, onde a ZF tam-
bém tem uma unidade; de membros 
da CNM; de economistas do Dieese 
e da Friedrich Ebert Stiftung (FES), 
fundação alemã que ajuda a patroci-
nar eventos sindicais de intercâmbio e 
organização dos trabalhadores.

A rede nacional de trabalhadores 
da ZF faz parte da rede Internacional 
dos trabalhadores do grupo. 

REDE

Encontro reuniu dirigentes sindicais de três plantas da ZF do Brasil e uma da Argentina

Assuntos do encontro 2014 será decisivo

Importância da rede

Nos dois dias do Encontro em 
Sorocaba, os participantes deba-
teram assuntos estratégicos para 
avançar nas reivindicações dos 
trabalhadores, como o fatura-
mento global e de cada unidade 
da ZF, a evolução dos negócios 
da fabricante de autopeças, os  
investimentos da empresa em 
cada planta, as pautas sindicais 
de cada região e o andamento dos 
programas Inovar-Auto e Inovar- 
Peças, do governo federal, que 
devem trazer benefícios aos me-
talúrgicos.

“Daqui vão sair propostas para 
enfrentarmos desafios comuns no 
grupo ZF. Temos que uniformizar 
nossas ações e criar uma sinergia 

para avançar nas conquistas cole-
tivas”, afirmou Ademilson Terto 
da Silva, presidente do Sindicato 
dos Metalúrgicos.

João Evangelista, da ZF do 
Brasil em Sorocaba, lembrou que 
a direção da ZF tem se recusado 
a dialogar. “Ela até agora não re-
conheceu a rede de trabalhadores 
nem o Acordo Marco Internacio-
nal, que regulamenta as relações 
de trabalho na empresa. Temos 
que lutar juntos para que esse mau 
exemplo não seja repetido em ou-
tras plantas do Grupo”.

A resistência da ZF do Brasil 
em reconhecer a rede e o acordo 
internacional entrou na pauta es-
tratégica do Encontro.

O presidente da CNM/CUT, Paulo 
Cayres (foto), também participou do 
Encontro e fez uma análise das con-
junturas política e sindical. Ele res-
saltou que 2014 será um ano decisivo 
para os trabalhadores e a sociedade.

“O que está em jogo na eleição 
do ano que vem é o projeto que aju-
damos a construir, que tem garantido 
o desenvolvimento econômico com 
inclusão social. Temos de garantir a 
sua continuidade para ampliar direitos 
e consolidar políticas públicas”, afir-
mou Paulão.

O presidente da CNM lembrou 
ainda os avanços obtidos com os pro-
gramas Inovar-Auto e Inovar-Peças, 
instrumentos importantes para a ma-
nutenção de empregos e fortalecimen-

to da indústria no Brasil.
Ele alertou, no entanto, que os tra-

balhadores só terão espaço para fazer 
esse debate se o atual projeto for o 
vitorioso em 2014. “Sabemos como 
o outro projeto trata os movimentos 
sindical e popular”, disse, referindo-se 
à criminalização dos movimentos pro-
movida durante os governos de FHC.

Para Ubirajara Freitas, Secretário 
de Organização da CNM, também 
presente ao Encontro, a formação de 
redes de trabalhadores é fundamen-
tal para diminuir as diferenças de sa-
lários e direitos entre trabalhadores 
de diferentes plantas de uma mesma 
empresa. “A organização sindical e os 

encontros, como este em Sorocaba, 
contribuem para diminuir o desnivela-
mento de conquistas entre metalúrgi-
cos no Brasil e até internacionalmen-
te”, afirmou.

“Hoje, uma das prioridades da 
CNM é a luta pela implantação do 
Contrato Coletivo Nacional, que pre-

tende nivelar os direitos da categoria 
no país. Os bancários e os petroleiros 
já têm esse avanço na legislação. Para 
os metalúrgicos, as redes sindicais são 
um passo importante nessa direção”, 
ressaltou Ubirajara, ou Bira, como é 
conhecido.

Bira também lembrou que foi a 

rede sindical mundial que garantiu 
que os trabalhadores da ZF conquis-
tassem um assento no Conselho Dire-
tor da Empresa, na Alemanha. “Hoje, 
os metalúrgicos do Grupo têm voz nas 
decisões na administração do Grupo; 
e foram o intercâmbio e a organização 
sindical que garantiram isso”.
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Melhoria do convênio médico será 
uma das prioridades em 2014

Problemas no ambulatório médico Cota de deficientes
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Em 2014, os trabalhadores devem 
se mobilizar, juntamente com o Sin-
dicato, para lutar pela solução defini-
tiva dos problemas relacionados ao 
convênio médico na empresa. Para 
enfrentar essa luta – e vencer – é ne-
cessário termos em mente o histórico 
do convênio médico na ZF.

Muitos anos atrás, quando em So-
rocaba só havia a planta ZF do Brasil, 
o convênio médico que atendia aos 
trabalhadores era a SIAM e era gra-
tuito. No final dos anos 90, durante a 
administração de Norberto Farina na 
empresa, o convênio foi trocado pela 
Samho e os trabalhadores tiveram 
que pagar um percentual do salário 
para ter direito ao benefício. 

Pouco depois, a Samho passou a 
se chamar Intermédica. Depois de 
inúmeras reclamações de funcioná-
rios a respeito do atendimento do 
convênio, a ZF aceitou negociar me-
lhorias com o Sindicato. Nessa épo-
ca, já havia também a ZF Sistemas na 
cidade.

As negociações resultaram na 
proposta de mudança de convênio 
para a Unimed. Mas, para ter direito 
ao plano padrão “Nacional” da Uni-
med, o trabalhador tinha que desem-
bolsar de 0,8% para até 2,5% do seu 
salário. Ainda assim, com a expecta-
tiva de ter um atendimento melhor, 
os funcionários aceitaram a proposta.

Porém, para surpresa dos traba-

lhadores e do Sindicato, a ZF con-
tratou a operadora de saúde AMIL, 
mesmo sabendo que os funcionários 
estavam satisfeitos com o convênio 
anterior.

O Sindicato e o Comitê Sindical 
não defendem, de forma nenhuma, o 
convênio A ou B. “Apenas estamos 
expondo os fatos. E um fato inegável 
é que a operadora atual tem decep-

cionado tanto os trabalhadores da ZF 
em Sorocaba quanto de São Bernardo 
do Campo”, afirma João Evangelista, 
membro do CSE da ZF de Sorocaba.

Segundo o CSE, os próprios mé-
dicos conveniados reclamam, por 
atrasos nos seus pagamentos. Com o 
acúmulo de problemas, os usuários 
são prejudicados. Muitas consultas 
estão deixando de serem marcadas 

ou estão sendo desmarcadas, reve-
lando irresponsabilidade da opera-
dora. Os  laboratórios também estão 
sendo descredenciados sem prévio 
aviso aos usuários. Exemplo disso é 
o Biolabor. 

“Já passou da hora de nos mo-
bilizarmos para resolver mais esse 
problema. Em 2014 estaremos juntos 
nessa luta”, conclui Evangelista.

Está difícil a situação no ambu-
latório médico. Segundo o Comitê 
Sindical de Empresa (CSE), a  ZF 
dispõe de peritos judiciais e até mé-
dicos advogados para na maioria 
das vezes “carteirar” o trabalhador. 

Os diretores sindicais relatam 
que houve casos em que o trabalha-
dor foi se consultar com um médico 
e ele jogou suas habilitações profis-
sionais na mesa para intimidar o tra-
balhador. “Esse mesmo médico não 

atende mais os trabalhadores da ZF 
Brasil só que ainda continua na uni-
dade”, relata o CSE. 

O Sindicato também ressalta 
que o clima de desarmonia criado 
pela nova gestora de saúde é outro 
fator que prejudica o atendimen-
to.  “Além de não priorizar a saúde  
do trabalhador, ela ainda está tratan-
do de forma desumana os funcioná-
rios do setor onde ela atua”, denun-
cia o CSE.

Segundo a Lei toda empresa é 
obrigada a ter 5% de deficientes 
no seu quadro de funcionários. 
“Não sabemos se a ZF do Brasil 
cumpre essa cota, mas o que se 
sabe é que a ZF não precisa con-
tratar deficientes, pois ela fabrica 
os seus próprios deficientes ao 
causar inúmeras doenças e aciden-

tes ocupacionais”, critica o CSE.
A ZF também não faz nexo 

causal e quando o trabalhador é 
afastado pelo INSS e recebe o 
NETEP, com benefício 91, ela 
recorre até a última Instância. En-
quanto recorre da decisão, ela pri-
va o trabalhador dos seus direitos, 
como o PPR. 

SOROCABA

Para CSE, melhoria no convênio médico depende da mobilização dos trabalhadores
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Plano odontológico METLIFE: um 
sorriso escuro para os trabalhadores

SÃO BERNARDO
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Toca Fácil disputa 
título do torneio 
interno de futsal

O time Toca Fácil, dos metalúrgicos 
da ZF de São Bernardo do Campo, 

está na final do campeonato interno 
de futsal da empresa. A partida 

decisiva será na quadra da ZF, mas a 
data da partida decisiva ainda não foi 

divulgada pela organização do torneio.

A ZF de São Bernardo mais uma 
vez não cumpre o que promete. 
Logo que fez a troca de convênio 
médico, reuniu os trabalhadores 
e prometeu que dali a seis meses 
se reuniria com o Comitê Sindical 
de Empresa (CSE) para finalizar a 
troca do plano odontológico.

Mas até hoje, como os trabalha-
dores bem sabem, essa providên-
cia não foi tomada pela empresa.

“O CSE vem cobrando da 
ZF uma solução e a mesma vem 
enrolando. Nós, trabalhadores, 
merecemos mais respeito. Atual-
mente a ZF alega que trata-se de 
um plano corporativo, junto com 
Sorocaba, e por isso existe difi-
culdade em fazer a mudança”,  
afirma nota do Comitê Sindical ao 
Intercambiar.

“Mas por que só agora a ZF 

vem falar dessa dificuldade?  Por 
que não esclareceu isso tempos 
atrás, quando houve a troca de pla-
no de saúde?”, questiona o CSE.

Para os diretores sindicais, a 
ZF enganou os trabalhadores. Pois 
ela sabia que, se essa dificuldade 
fosse explicada antes, os trabalha-
dores não aprovariam o acordo do 
plano de saúde.

“Para nós, do Comitê Sindical, 

isso se chama enganação. É um 
jogo de má-fé que a ZF  fez e que 
está prejudicando todos os compa-
nheiros”, ressalta o CSE.

O Comitê Sindical voltará a 
procurar a ZF para resolver esse 
impasse. O comitê sindical apro-
veita esta edição do Intercambiar 
para desejar um feliz Natal e um 
Ano Novo com muitas vitórias 
para todos os trabalhadores.
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