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CSE debate reestruturação
com empresa
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Rede de trabalhadores reforça
pautas e lutas coletivas na ZF

Reunidos nos dias 17 e 18 na sede da
Confederação Nacional dos Metalúrgicos
da CUT (CNM), em São Bernardo, integrantes da Rede Nacional de Trabalhadores
na ZF concluíram que é necessário reforçar
as lutas para que a empresa atenda as pautas
sindicais em comum nas plantas da empresa no Brasil. Também é necessário que os
trabalhadores de todas as fábricas da ZF de-

monstrem solidariedade às lutas por avanços específicos em cada unidade da empresa. Desse forma, pautas em comum, como
uma política salarial mais justa e transparente seria encampada em todas as plantas
para que todos os trabalhadores da ZF tenham acesso à política de cargos e salários
da empresa. No caso dos trabalhadores de
uma planta específica ainda não terem con-

quistado um benefício já assegurado em
uma ou mais fábricas do grupo, deve haver
um movimento de solidariedade para que o
direito seja unificado em todas as unidades
da ZF. “Somente a luta coletiva e a solidariedade entre os trabalhadores assegura
conquistas realmente duradouras e unifica
direitos”, defende Adalberto Aparecido de
Oliveira, coordenador da Rede.
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Política de juros do
banco Santander na ZF

Tínhamos uma política de juros na
ZF do Brasil em São Bernardo do Campo que foi construída com a pressão do
CSE junto à empresa. O objetivo foi
abrir canal de diálogo com o Banco Santander, que tratava de maneira diferente
os trabalhadores.
Foram reduzidas taxa de cartão de
crédito, juros do cheque especial, entre
outros. Mas depois do vencimento do
acordo entre Banco e Empresa, foi abandonada essa redução, apesar da cobrança do CSE em continuar esse acordo.
Com o fim do acordo, o Banco Santander elevou os juros para patamares
altíssimos.
Apesar das alterações das taxas de
juros do mercado financeiro, seria pos-

sível sim construir a continuidade desse acordo diferenciado para os trabalhadores da empresa ZF, pois o Banco
tem uma garantia maior de receber sem
riscos elevados, devido os trabalhadores
receberem da empresa seus pagamentos
e alguns tipos de serviços adquiridos pelos mesmos, através do Banco.
Caso a empresa não conseguisse dar
continuidade ao acordo, deveria abrir
negociações com outros bancos, a fim
de criar condições melhores para os trabalhadores.
“ É um absurdo uma taxa de juros de
cheque especial de 15,49% ao mês, uma
das maiores do mercado brasileiro”, relata o Coordenador do CSE, José Ribamar Feitosa.

O lado obscuro
do projeto “Kata”
A ZF de São Bernardo do Campo vem implantando na fábrica o projeto KATA, alegando ser uma ferramenta de modernização e que tem como objetivo
trazer ganhos para o trabalhador, como melhorias nos
postos de trabalhos, e ganhos para a empresa, como
maior produtividade e eliminação de refugos e outros.
Percebemos que desde a implantação do projeto
a empresa sempre teve resistência em permitir a participação da segurança do trabalho e principalmente
da CIPA. Como consequência, começaram a surgir os
casos de trabalhadores lesionados, o aumento de trabalhos ergonomicamente incorretos e, principalmente, os riscos de acidentes. Tudo isso nas áreas onde o
projeto foi implantado.
A CIPA tem feito um trabalho árduo, como explica o vice- presidente da CIPA e membro do CSE,
Jonas Brito, “Temos cobrado da empresa uma postura
diferente, que envolva a CIPA na criação e na implantação desses projetos, para que sejam respeitadas todas as questões de segurança e saúde do trabalhador.
Caso contrário, vamos continuar atuando na fábrica
impedindo o andamento desses projetos.”
Na verdade, trata-se de um projeto que só traz ganhos para a empresa e muitos danos à saúde do trabalhador, além de perdas de postos de trabalho.
O CSE continuará dando respaldo para a CIPA,
para que a mesma atue de forma rigorosa e que faça
com que projetos como esse respeitem todas as normas de segurança.

Jonas Brito, integrante do CSE na Sachs e responsável pela comunicação da Rede

DIADEMA

CSE negocia reestruturação e estabilidade na ZF TRW
Há dois anos o Comitê Sindical de Empresa
(CSE) na ZF TRW, em Diadema, negocia com
os representantes da empresa a reestruturação
da planta na cidade.
“A autopeças apresentou o programa de reestruturação e desligamento de trabalhadores
que pretendia fazer”, contou o coordenador

geral da regional de Diadema, David de Lima
Carvalho.
“A partir de então, passamos a debater a necessidade de construir contrapartidas aos companheiros”, destacou.
Segundo ele, o acordo garantiu 12 meses de
cestas básicas e plano médico para quem ade-

risse ao Plano de Demissão Voluntária (PDV) e
estabilidade no emprego para os demais trabalhadores até dezembro de 2017.
“O nosso objetivo é que a ZF TRW continue
fabricando peças automotivas no ABC e volte
a gerar empregos no futuro”, completaram os
dirigentes Gilsa e Nivaldo.
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Rede Sindical da ZF realiza
encontro na sede da CNM
Integrantes da Rede Sindical
de Trabalhadores na ZF promoveram um encontro, dias 17 e 18 de
novembro, na sede da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da
CUT (CNM/CUT).
No encontro, os participantes
discutiram temas estratégicos para
avançar nas reivindicações e demandas dos trabalhadores, como
investimentos da empresa em cada
planta, pautas sindicais de cada região, participação dos trabalhadores nas assembleias e desempenho
global do grupo ZF.
Participam do encontro metalúrgicos nas plantas da ZF de
Sorocaba (SP) e São Bernardo do
Campo (SP).
Para o coordenador da Rede,
Adalberto Aparecido de Oliveira, um dos principais debates do
encontro foi sobre a indústria 4.0,
conhecida como a quarta revolução industrial, que cria cadeias de
produção de forma autônoma. “É
um movimento que deverá reduzir empregos, além de precarizar
as condições de trabalho. É um

Encontro contou com participação de dirigentes sindicais que atuam nas unidades da ZF em Sorocaba e no ABC

processo que está sendo liderado
pelas empresas, por isso precisamos nos organizar para não sermos prejudicados”, contou.
Já segundo José Ribamar, trabalhador na fábrica no ABC, o encontro é importante para troca de

informações, além das propostas
para enfrentar os desafios dos metalúrgicos no grupo ZF. “O futuro
dos trabalhadores será muito complicado com a atual conjuntura do
nosso país. Temos que nos unir
para lutar contra os problemas en-

frentados nas plantas”, afirmou.
O grupo ZF é um dos maiores
produtores mundiais de peças automotivas, especialmente transmissões.
(Fonte: Assessoria de Imprensa
da CNM/CUT)

Brasileiros participam de conselho europeu
De 27 a 29 de novembro, em
Uberlingen, Alemanha, foi realizado o
encontro europeu da empresa ZF. Os
trabalhadores da rede ZF-TRW do Brasil
foi representada pelo coordenador

Adalberto Oliveira, da ZF Sorocaba; e
José Ribamar, coordenador do CSE na ZF
Sachs, de São Bernardo do Campo.
Os dirigentes sindicais brasileiros
trocaram experiências e promoveram

intercâmbio com companheiros
sindicalistas europeus. A assessoria
e integração aos trabalhadores foi
promovida pela organização sindical
mundial IGMetal.

SOROCABA

Reclamações atuais
na ZF Planta 2
GRADE SALARIAL – no meio deste ano a empresa, sem comunicar o sindicato, cortou a grade salarial dos companheiros.
Ao contratar novos funcionários a empresa sempre disse que é um beneficio por parte dela.
Pois bem, o CSE pautou o RH da empresa e depois de algumas reuniões a ZF voltou atrás na decisão. Porém, os contratados a partir de novembro

deste ano não terão mais a grade salarial, conforme
o método gradativo como era anteriormente.
A empresa se comprometeu a formular um novo
modo de grade salarial. O CSE vai acompanhar de
perto a construção desse novo formato.
ASSÉDIO MORAL – recentemente, por meio
de denúncia, o CSE ficou sabendo que o chefe
do setor de TI está assediando o pessoal do setor,
com falta de educação e inclusive sobrecarregando e pressionando para que o pessoal trabalhe
mais e mais. O CSE vai pautar a empresa e promete ter um conversa bem franca com esse chefe.

FALTA DE AUTONOMIA DO RH PLANTA 2
– infelizmente, desde que a empresa tornou-se corporativa com a planta1, parece que o RH só serve pra entregar holerite aos companheiros(as). O setor perdeu
totalmente sua autonomia. Tínhamos uma tratativa de
respeito, de construção e solução dos problemas mais
rapidamente no dia a dia. Agora o RH que comanda
o grupo não respeita as pautas do CSE, dificulta o
andamento das negociações e demandas do dia a dia.
Mas, com apoio dos trabalhadores, o CSE não
vai recuar. Esperamos que esse RH funcione corretamente e respeite os companheiros(as).
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ZF Planta 1 desrespeita
a saúde do trabalhador

EMPRESA IGNORA A CIPA
A CIPA cobra da empresa que apresente o número
de trabalhadores reconhecido por ela que tenham doença ocupacional. Cobra também previsão de quais ações
serão tomadas para que outros não venham adoecer no
trabalho.
Mas por conta da falta de transparência das informações por parte da empresa, há números não oficiais que
demonstram ultrapassar 500 trabalhadores com doença
do trabalho na ZF em Sorocaba.
O que dá a entender é que a empresa só se preocupa
de fato com o trabalhador lesionado na hora de utilizá-lo
na cota de deficiente. E mesmo com este histórico todo,
há muitas reclamações dos trabalhadores com o descaso
do atendimento médico da empresa.

Problemas graves na
área de montagem
Saúde é coisa séria! E a forma com que a empresa
trata a saúde do trabalhador na ZF do Brasil planta 1, em
Sorocaba, é péssima.
Mesmo tendo recebido pauta de reivindicações para
tratar do assunto, a empresa não responde o Sindicato e
se esquiva do diálogo.
Tem cipeiro protocolando pedido de reunião extraordinária sobre o assunto, como prevê a NR5, e também
não obtém resposta por parte da empresa.
O SESMT conta com um engenheiro de segurança
que nunca sabe de nada e não sai de sua sala por nada.
Tem uma Ergonomista que não pode conversar com o
trabalhador, muito menos com o dirigente sindical sobre
ergonomia. E o pior de tudo: faz laudo do posto de trabalho só com informações da liderança; e sempre atestando com os seus laudos que os postos são verdes; postos
esses que já lesionaram vários trabalhadores e que continuam se queixando de dores constantes.
É por essas e outras atitudes que causa muita estra-

nheza, já que a mesma foi contratada pra tratar da ergonomia e não poder conversar com o principal interessado, que é o trabalhador.
Já os médicos do trabalho não saem do ambulatório
e só tratam dos interesses da empresa e não da saúde do
trabalhador, ridicularizam os trabalhadores falando que
LER se pega até tomando “milk-shake”.
Tendo essa posição de uns que se dizem profissionais
de saúde, como os trabalhadores podem se queixar com
os mesmos do posto de trabalho?
Não fazem nexo causal e não abrem CAT para portadores de doença ocupacional; e por coincidência ou não,
muitos trabalhadores que vão ao ambulatório médico
da empresa com queixas de doenças ocupacionais estão
sendo demitidos.
Há médicos da empresa que parecem ter trocado o
código de ética médica pela cartilha da empresa. Até
porque, pelo código de ética médica, já na suspeita de
que se trata de doença do trabalho deve-se abrir a CAT.

O gerente da área de montagem na Planta 1, em Sorocaba, não se preocupa com a segurança dos trabalhadores, faz mau gerenciamento e de forma irresponsável
assume produção sem condições de atender, colocando a
empresa em “saia-justa”. Por conta dessa irresponsabilidade, resolveu ao seu bel prazer colocar coordenadores,
supervisores e inspetores de qualidade na linha de montagem pra trabalhar sem treinamento e aptidão médica.
Ele próprio se achou no direito de trabalhar na linha
de montagem e com isso pressionar os trabalhadores cobrando mais produção. Para esse gerente, que já foi denunciado no passado, produção está sempre em primeiro
lugar.
O DSQ (Dialogo de Segurança Quinzenal) ficou
aproximadamente três meses sem ser realizado e até
incidente que poderia resultar em acidente grave foi
omitido pelo Coordenador, que tem a fama de ser muito
amigo desse tal gerente. Por conta disso, faz o que quer
na montagem, ao ponto de se achar supervisor da área;
e até o seria, se dependesse do apadrinhamento do seu
gerente protetor.

Juntos por uma política salarial na ZF
Toda empresa que se preze, sendo ela Nacional ou
Multinacional, e valoriza a sua mão de obra tem que
ter POLÍTICA SALARIAL. As políticas salariais são
realizadas através de plano de cargos e salários, o qual
normatiza internamente a promoção e a progressão
das carreiras na empresa. Resumindo, tudo isso colocado em prática define O PLANO DE CARREIRA de
uma empresa.
A ZF, uma empresa multinacional e hoje, com
a aquisição da TRW, uma das maiores empresas do
mundo no ramo de autopeças, está bem longe de ter
um plano de carreira.
A empresa faz pouco caso dos seus trabalhadores,
chama-os de “colaboradores” para mexer no seu psicológico. Porém, investe em máquinas, investe em infraestrutura, investe nos seus gerentes e diretores, que
todos os anos aparecem com novos carros luxuosos,
porém não valoriza também quem realmente faz a ZF-TRW crescer a cada dia e ocupar números expressivos no mercado: o (a) trabalhador (a)
Chega ao ponto do seu Diretor Presidente “arrotar”
na mídia, principalmente na Revista Carta Capital,
grandes investimentos e projetos. Palavra do presidente: “e, por isso, grande parte dos investimentos foram
voltados a alterações nas linhas produtivas existentes,
que são altamente adaptáveis ao recebimento de produtos com um conteúdo tecnológico maior, como a
TraXon e a 9AS EcoTronic”, diz Brício.
Engraçado, nada desses investimentos inclui o trabalhador. Até na campanha salarial a ZF que poderia
fazer algo diferenciado de outras empresas, devido à
falta que está com os seus trabalhadores, mas preferiu
acompanhar os demais grupos empresariais.
Por esses motivos os trabalhadores nas fábricas do
Grupo ZF no Brasil estão mobilizados em campanha
conjunta pelo plano de cargos e salários.
Os trabalhadores e sindicatos se mobilizam porque

sabem que, por si só, a empresa jamais fará algo para
beneficiar os trabalhadores se não for com luta.
Pelo contrário, a ZF é campeã em retirar benefício,
dentre eles: a festa que realizava no final de ano, os
brinquedos que muitos dos filhos dos trabalhadores ficavam ansiosos para receber na época do Natal, o Prêmio por tempo de casa (10, 15, 20, 25 e 30 anos), para
o qual era realizado também uma festa de premiação,
sem falar do prêmio assiduidade que os trabalhadores
recebiam na época em que saíam de férias.
A volta desses benefícios é reivindicação antiga.
Além disso, existem reivindicações específicas nas
fábricas. O plano de cargos e salários vem tendo problemas em todas as fábricas. A luta conjunta vai continuar.
O Comitê Nacional dos Trabalhadores na ZF está
agindo em conjunto e, com isso, os trabalhadores ficam mais fortes. É assim que a gente pode avançar
nas conquistas!
Com a falta da grade salarial, os trabalhadores,
tanto horistas quanto administrativos, estão trabalhando frustrando e descontentes, pois a empresa não
apresenta plano de carreira, muito menos uma grade
salarial.
A última vez que a empresa deu aumento significativo para os seus trabalhadores foi em 2011, motivado
pela mobilização no chão de fábrica e pela ação do
sindicato por meio de paralisação.
Parece que a empresa só entende a linguagem da
pressão. Novamente, assim como em 2011, muitos
trabalhadores já falam inclusive em cruzar os braços e
parar a produção.
Já vestimos juntos a camisa do Vale Compra. Agora é hora de vestir a camisa da grade salarial.
TRABALHADORES DA ZF UNIDOS POR
UMA GRADE SALARIAL JUSTA!

RECURSOS HUMANOS
NAS PLANTAS 1 E 2
Infelizmente estamos com um grande
problema com o RH da ZF em Sorocaba.
Faz muitos anos que a diretoria da
empresa faz troca-a-troca de Recursos
Humanos e nunca acerta. Parece loteria.
As dificuldades são enormes. Há muito
tempo que os contratados de RH não
passam de dois anos nas funções.
A mais recente contratação incluiu
quase todo RH da Schaeﬂer, mas pelo
que está acontecendo, na ZF continua a
mesma coisa.
A princípio o Sindicato e o Comitê
Sindical de Empresa (CSE) até
acreditaram que pudéssemos melhorar
o relacionamento. Mas pela atitudes
tomadas nas negociações, estávamos
enganados.
Estamos com muita demora na pauta
e demandas do trabalhador que enviamos
pra esse RH. Raramente dão retorno e,
quando retornam, é só depois de muito
tempo após apresentado o problema.
Pedimos a mobilização de todos os
trabalhadores para que juntos possamos
pressionar esse RH. Isso é fundamental
para termos mais agilidade e êxito nas
negociações.

