
O que já estava ruim, agora piorou. 
A direção da ZF em Sorocaba procurou 
o Sindicato dos Metalúrgicos ontem, 
dia 2, para confirmar os boatos de que 
o Centro Médico e o IDS não atendem 
mais pela Amil. Ao mesmo tempo, a 

empresa confirmou também que des-
de o dia 1º, domingo, os funcionários 
terão que pagar uma taxa de copartici-
pação para utilizar os serviços de ope-
radora de saúde.

A direção do Sindicato orienta os 

trabalhadores da ZF a se prepararem 
para parar a produção a qualquer mo-
mento, pois a situação de tornou insus-
tentável diante das últimas notícias.

Conforme decisão da assembleia 
de trabalhadores no dia 20 de janeiro, 

o Sindicato já enviou comunicado de 
greve à empresa por causa dos proble-
mas no convênio médico. Essa medida 
legaliza eventuais paralisações, caso a 
empresa não reveja urgente a situação 
do plano de saúde dos trabalhadores.

IDS e Centro Médico 
não atendem mais 
conveniados da Amil

FEVEREIRO DE 2015

AGORA é pRA pARAR
Trabalhadores da ZF 
devem se preparar para 
a greve a fim de exigir 
melhorias urgentes no 
plano de saúde
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Sindicato dos Metalúrgicos se prontifica a liderar a luta por reformulação do plano de saúde; mas é necessário que trabalhadores estejam unidos



A luta do Sindicato agora é pelo 
fim da coparticipação e por 
mais qualidade no convênio

Após receber um aviso de greve, a direção da ZF acei-
tou dialogar com o Sindicato a respeito do convênio 
médico dos trabalhadores. A direção sindical reivindi-
cou o cancelamento da taxa de coparticipação, que co-
meçou a ser cobrada dos funcionários no último dia 1º. 
A ZF deveria dar uma resposta a essa pauta na quarta-
-feira, dia 4.

Porém, nesta segunda-feira, dia 2, a ZF informou ao 
Sindicato que o Centro Médico e o Instituto de Diag-
nóstico de Sorocaba (IDS) não prestariam mais servi-

ços para a Amil, operadora de saúde que atende os tra-
balhadores da ZF.

O boato de descredenciamento das empresas de diag-
nóstico vinha circulando desde a semana passada, cau-
sando indignação e revolta nos trabalhadores. Infeliz-
mente, a má notícia se confirmou nesta segunda-feira.

Agora, para a direção sindical, não basta cancelar a 
participação, a ZF deve também aceitar discutir a qua-
lidade do convênio com a Amil, que já não atendia bem 
aos trabalhadores e agora piorou bastante.

Trabalhadores devem se 
unir para exigir qualidade

Desde setembro de 2014 o Sindicato vem mobilizan-
do os trabalhadores da ZF para protestar contra a amea-
ça de desconto a título de coparticipação. Pela proposta 
da empresa, o trabalhador deverá pagar parte do servi-
ço médico ou laboratorial cada vez que  utilizar o con-
vênio. 

Mesmo sem base legítima para fazer a mudança, a 
tal coparticipação passou a valer desde o último dia 1º 
(domingo). Para piorar, agora os conveniados sequer 

podem contar com exames médicos decentes, pois duas 
das principais empresas do setor romperam com a Amil 
esta semana.

No final do ano passado, a ZF chegou a realizar um 
plebiscito interno para forçar os funcionários a aceita-
rem as mudanças, para pior, nas regras do plano de saú-
de. Com apoio dos trabalhadores, o Sindicato contestou 
o plebiscito por ele ser ilegítimo e expor os eleitores ao 
assédio da chefia.



A luta do Sindicato agora é pelo 
fim da coparticipação e por 
mais qualidade no convênio
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Aviso de greve foi aprovado em assembleia pelos trabalhadores no dia 20 de janeiro; documento já foi protocolado pelo SMetal na empresa



Problema 
constante

Rompimento com 
Centro Médico

CSE orienta sobre 
vagas em creches

Há anos o plano de saúde na ZF é um problema sério de 
gestão no Grupo ZF, o que causa transtornos e indignação 
aos funcionários de várias plantas da empresa, especial-
mente Sorocaba.

Hoje o convênio dos trabalhaores é pela Amil, mas
em poucos anos já foi pela Intermédica e pela Unimed.
No caso da Unimed, o convênio com a ZF durou apenas 
um ano. 

A diretoria do Sindicato não tem preferência por ne-
nhuma operadora de saúde, mas exige que os metalúrgicos 
e seus dependentes sejam bem-atendidos e respeitados. 

A reivindicação do SMetal é que os funcionários da ZF 
trabalhem seguros em relação ao atendimento médico 
para si mesmos e para seus familiares.

Quanto à operadora atual, a Amil, o convênio também 
tem pouco mais de um ano e já existem ameaças de rom-
pimento do contrato com a ZF que, por sua vez, quer im-
plantar a coparticipação para reduzir seus custos. Haja 
confusão e insegurança!

A Amil tem gerado uma série de reclamações sérias por 
parte dos trabalhadores, como demora na consulta com 
especialistas e descredenciamento de médicos e laborató-
rios.

A reivindicação do Sindicato é pelo fi m imediato da co-
participação e pelo início urgente das negociações sobre a 
qualidade do plano de saúde que atende aos trbalhadores 
da ZF e seus familiares.

A mais recente má notícia para os metalúrgicos da ZF, con-
fi rmada nesta segunda-feira, é que os conveniados da Amil 
não serão mais atendidos pelo IDS e pelo Centro Médico, dois 
dos maiores centros de exames e diagnósticos de Sorocaba.

Se a situação já estava ruim, com os problemas de atendi-
mento e com a coparticipação, agora piorou bastante sem os 
serviços do IDS e do Centro Médico.

A ZF já recebeu o aviso de greve por parte do Sindicato dos 
Metalúrgicos. Mas é necessário que todos os trabalhadores es-
tejam unidos e mobilizados para que o movimento seja bem-
-sucedido.

Em caso de dúvidas, procure os membros do Comitê Sindi-
cal de Empresa (CSE) no Grupo ZF em Sorocaba.

Mobilize-se. Caso a ZF não reverta imediatamente esse caos 
no plano de saúde da empresa, nosso caminho deverá ser a 
greve. O Sindicato conta com o empenho e a união de todos 
para liderar essa luta.

Trabalhadores e trabalhadoras 
do Grupo ZF em Sorocaba que 
precisam de vagas em creches 
para seus fi lhos devem procurar 
os membros do Comitê Sindical 
de Empresa. O CSE tem orienta-
ções importantes para passar so-
bre o assunto. Os integrantes do 
Comitê podem ser procurados 
inclusive durante o expediente 
em qualquer uma das três fábri-
cas do Grupo: ZF do Brasil, ZF 
Sistemas e ZF Lemforder.

ACESSE NOSSA PÁGINA! WWW.FACEBOOK.COM/COMITENACIONALZF
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Leandro é membro do CSE na ZF e da Direção Executiva do SMetal


