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Unidade dos
trabalhadores garante
direitos durante a crise

Rede Sindical dos Trabalhadores na ZF se reúne periodicamente para trocar informações e deﬁnir estratégias de proteção aos direitos trabalhistas nas plantas da empresa.
O mais recente encontro dos dirigentes sindicais que participam da Rede aconteceu dia 5 de maio, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos em Sorocaba (SMetal)

A união dos trabalhadores e o apoio
aos dirigentes sindicais nas plantas da ZF
em Sorocaba, São Bernardo e Araraquara
tem conseguido atenuar os efeitos da crise
econômica e política que assolam o país.
Acordos nas fábricas têm conseguido
barrar parte das demissões e garantir a
participação nos resultados, entre outros
efeitos positivos.
Claro que os problemas ainda são mui-

tos e alguns deles são graves. O mercado
para os produtos da ZF ainda não deu sinais de recuperação. Além disso, a direção da empresa continua tratando a saúde
dos trabalhadores com descaso, entre outros problemas que prejudicam os trabalhadores.
Mas com mobilização no chão de fábrica e organização sindical, podemos continuar avançando nas conquistas.

Os trabalhadores do Grupo ZF no Brasil contam com uma Rede Sindical para
organizar as lutas em busca dessas conquistas. Essa rede é formada pelos sindicatos de metalúrgicos de Sorocaba, São
Bernardo do Campo e Araraquara e conta
com o apoio da Confederação Nacional
dos Metalúrgicos da CUT (CNM).
Informe-se. Confie. Participe. Mobilize-se. Juntos somos mais fortes.
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ZF do Brasil - Planta 1

Mesmo com a crise,
trabalhadores da ZF tiveram
conquistas importantes
esse benefício como seu valor
vem aumentando gradativamente e irá se igualar aos dos
companheiros da Sachs de São
Bernardo do Campo em setembro de 2017.

Arquivo SMetal - Foguinho

O Comitê Sindical de Empresa (CSE) na
ZF do Brasil, em Sorocaba, busca atuar de forma responsável e com os pés no chão diante
das adversidades do país. Agindo dessa forma
— e com o apoio dos trabalhadores — o CSE
tem conseguido manter e conquistar direitos
na fábrica.
Mesmo em meio à turbulência econômica, à retração do mercado interno e, principalmente, da produção e vendas de veículos
pesados (ônibus e caminhões), conseguimos
assegurar um acordo bilateral bastante positivo para os trabalhadores.
Confira a seguir alguns dos direitos dos trabalhadores garantidos pelo acordo.

● Extensão do PPR para estagiários, jovens aprendizes,
aprendizes do Senai e Projeto Pescar, que é um programa
social praticado pela ZF para
menores carentes da comunidade.

● Implantação do calendá● Programa de Participação nos Resulta- rio que permite ﬂexibilizar os
dos (PPR), que teve sua primeira parcela paga feriados e dias-pontes, geranaos trabalhadores no dia primeiro de junho.
do economia para empresa e aumentando as
folgas dos trabalhadores nos finais de semana
● Horário diferenciado, que tem como em feriados específicos.
contra-partida o vale-compras em dobro para
os trabalhadores que praticam ou irão prati● Outra conquista importante foi a folga
car tais horários. Vale lembrar que o próprio nos sábados alternados no primeiro turno, o
vale-compras foi conquistado com muita luta, que proporcionou melhoria na vida social do
em um período em que muitos trabalhadores trabalhador, pois ele passou a ter um dia a
diziam que jamais teríamos nem mesmo uma mais para o lazer e para ficar com a família no
cesta-básica, quanto mais um vale-compras. final de semana.
Porém, com o esforço do Comitê, mobilização da rede sindical (Comitê Nacional ZF) e
● Também conquistamos o banco de horas
apoio dos trabalhadores, não só conquistamos diferenciado para o ADM.

Saúde na ZF do Brasil vai de mau a pior
O profissional de saúde ligado à empresa
se limita a sugerir que o trabalhador lesionado procure o médico do Sindicato para
abrir a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e fazer o nexo causal.

Adalberto Aparecido de Oliveira, o Banana, é coordenador do CSE na
ZF Planta 1 e também da Rede de Trabalhadores da ZF no Brasil

Tudo isso em meio à crise, mas priorizando
sempre o diálogo e o bom senso.
Mas a luta do CSE, com apoio e participação
dos trabalhadores, não para por ai: A grade salarial é a nossa bandeira atual, assim como foi
o vale-compra. Ela não está esquecida. O país
passa por um momento econômico e político
difícil, mas vamos precisar da mobilização dos
trabalhadores e trabalhadoras para mudarmos
a realidade na ZF e termos uma grade salarial
digna. Vamos à luta para obtermos conquistas!!!

CIPA cobra providências
sobre mais um lesionado

Arquivo SMetal - Foguinho

Os trabalhadores com doenças ocupacionais são tratados com absoluto descaso
na ZF do Brasil. A empresa é uma das que
mais lesionam trabalhadores na categoria
em Sorocaba e ela usa os funcionários com
lesões para atender a cota de deficientes
físicos.
Como a ZF do Brasil tem mais de mil
trabalhadores, ela teria que ter 5% do total
do quadro de funcionários preenchido por
pessoas com deficiência. Mas ao invés de
contratar, ela mesma fabrica os lesionados
para cumprir a exigência.
Quando os trabalhadores procuram o departamento médico da empresa com queixas de dores, em vez de tratar o adoecido e
tomar providências para que outros trabalhadores não adoeçam, o médico que atende à ZF fecha os olhos. Ele sequer sai do
consultório para ver o posto de trabalho e
tentar entender a origem da lesão.

Leandro Soares é secretário-geral da Direção Executiva
do SMetal e membro do CSE na ZF em Sorocaba

Faz praticamente seis meses que a CIPA
na ZF do Brasil vem aguardando o desfecho
de uma ocorrência em que o trabalhador da
montagem de eixos agrícolas, devido a forte
dores em sua coluna cervical e ombro, foi
encaminhado ao departamento médico e,
em seguida, ao hospital.
Uma apuração de cipeiros e do SESMT
indica que a causa é o posto de trabalho
ergonomicamente péssimo, além do tempo
de exposição a esse ambiente insalubre.
Mas até agora o médico da empresa
continua empurrando o caso com a barriga.
Está claro para o CSE que ele não quer fazer
seu papel em emitir o CAT.
É essa a maneira da empresa tentar reduzir
suas estatísticas de doença ocupacional:
omitindo acidentes!!!
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Arquivo SMetal - Foguinho

CSE atua em defesa dos
trabalhadores no dia-a-dia da fábrica
Área de descanso deve
ficar pronta em breve
Depois de ser cobrada pelo Comitê Sindical
de Empresa (CSE), a direção da ZF do Brasil,
acelerou as obras da área de descanso dos
trabalhadores na Planta 2.
Nesse local, os companheiros e companheiras
de trabalho vão ter acesso a áreas de descanso
e atividades de recreação, televisão, mesa para
truco e espaço para leitura.
Os membros do CSE estão acompanhando a
preparação do local e contam com sugestões
posteriores de melhorias para encaminhar para a
empresa.
Novo setor de produção
poderá ter segundo turno
Este ano a ZF investiu em um novo setor de
produção (CY) na Planta 2. Desde março já existe
um turno de trabalho produzindo peças para as
montadoras GM e Mercedes Benz. Também há
uma turma de pessoal administrativo no setor.
Mas segundo informações obtidas pelo CSE, já
estão aparecendo demandas que permitem ter
a perspectiva de instalar um segundo turno no
setor em breve.
Toda quarta tem plantão
tira-dúvidas na Amil na fábrica
Todas as quartas-feiras uma funcionária do
plano de saúde Amil fica de plantão em horário
comercial na Planta 2 da ZF para tirar dúvidas
dos funcionários a respeito de consultas,
especialidades e outras informações de interesse
dos conveniados. O atendimento acontece no
setor de RH da fábrica. O CSE sugere a todos os
trabalhadores e trabalhadoras que usufruam de
mais essa conquista.

Anderson da Silva, o Copinho, coordena o CSE na ZF Planta 2 (antiga Lemforder)

CSE acompanha mudanças
no restaurante da Planta 2
Recentemente foram feitas algumas
mudanças no restaurante da fábrica, que é
terceirizado pela ZF para a Sapore. O CSE
está acompanhando de perto as tais mudanças
para se assegurar de que os trabalhadores não
tenham a alimentação prejudicada.
Segundo a direção da empresa, a qualidade
da alimentação, a estrutura do atendimento
e a gestão serão as mesmas em todas as
plantas da ZF.
Comitê cobra o fim de pressão
da gerência de produção
Recentemente surgiram denúncias de que
alguns gerentes de produção da ZF do Brasil
Planta 2 estariam pressionando trabalhadores
a darem produção excessiva.
O CSE procurou a direção da empresa e
cobrou providências imediatas para coibir o

assédio por mais produção. Aparentemente o
problema foi solucionado.
Mesmo assim o CSE continua de olho nos casos
de assédio moral e conta com os trabalhadores
para fazerem novas denúncias, caso episódios
como esses voltem a acontecer na fábrica.
Publicadas as metas da
participação nos resultados
Já foram publicadas as metas referentes ao
pagamento total do Programa de Participação
nos Resultados (PPR). A empresa tinha intenção
de acrescentar mais uma meta, mas o CSE
questionou a tentativa de mudança e foram
mantidas as metas anteriores, que já eram de
conhecimento dos trabalhadores.
Agora o CSE convida as trabalhadoras e
trabalhadores a também acompanharem o
desenvolvimento dessas metas mês a mês, bem
como o cumprimento integral do acordo por
parte da empresa.

ARARAQUARA

Confira as últimas notícias
sobre o chão de fábrica
• A administração da ZF Araraquara quer
enxugar o quadro de funcionários e notificou o
Sindicato para negociar um acordo.
Em março a empresa já havia efetuado
demissões com pacote negociado.
• A direção da fábrica também quer reduzir
pela metade a Participação nos Lucros e
Resultados (PLR) dos trabalhadores. Mas existe
um acordo de equiparação dos valores com a

ZF de São Bernardo, que agora a gerência da
Sachs em Araraquara quer descaracterizar.
• Em reuniões com os trabalhadores, a ZF
Araraquara afirmou que está com os resultados
no azul. A administração da empresa declarou
ainda que as unidades de Sorocaba e ABC é que
estão fechando no vermelho.
• A ZF Araraquara implantou um sistema de

acompanhamento de produção denominado
OEE, que é sistema de monitoramento por
computador. Esse sistema está causando uma
cobrança excessiva sobre os trabalhadores,
pois as metas são muito além das possibilidades
humanas.
• A automação de linha apresentou falha
após pico de energia e quase causou acidente
gravíssimo em trabalhador.
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Falta de entendimento e incapacidade
da empresa causam demissões
Durante dois meses o Comitê Sindical de
Empresa (CSE) da ZF em São Bernardo do
Campo esteve em negociações com a empresa apresentando diversas alternativas para que
a mesma não fizesse demissões. Nesse período
foram apresentadas várias propostas, entre elas:
• Redução de jornada sem redução de salário.
• Redução no valor da PLR.
• Prorrogação da data base.

Paulo Arrepiado é coordenador do CSE em São Bernardo do Campo

No processo final das negociações, quando
já parecia ter chegado a um resultado positivo
para o trabalhador, a empresa resolveu cancelar
toda a negociação. A direção da ZF agiu assim
por falta de entendimento e por incapacidade da
direção da empresa de enxergar o valor social
da proposta construída.

Isso trouxe uma grande indignação por parte dos trabalhadores, pois os mesmos já sabiam da proposta que estava sendo construída
e dos benefícios que ela traria para a vida de
cada um.
Nessa proposta o trabalhador teria estabilidade até 31 de janeiro de 2017 e todas as demissões seriam canceladas, pois elas seriam
custeadas pelos próprios (incluindo transporte, refeição, convênio médico e vale alimentação), fazendo com que a empresa, durante esse
período de estabilidade, não tivesse nenhum
custo com eles.
“O CSE buscou todas as alternativas e sempre esteve aberto para as negociações, visando
sempre preservar o emprego, pois entendemos
que o mesmo traz dignidade ao trabalhador”,
disse o coordenador do CSE, Paulo Arrepiado.

CONQUISTA

PLR aprovado em
São Bernardo do Campo

Após novas negociações entre CSE e ZF, trabalhadores aprovaram recentemente nova
proposta de Participação nos Lucros e Resultados (PLR).
Na proposta foram incluídos todos os trabalhadores das empresas terceirizadas. O CSE enfrentou grande
resistência por parte da empresa para incluir esses trabalhadores. Mas os dirigentes sindicais insistiram na
importância da manutenção deste benefício para os trabalhadores e o direito está garantido.
O acordo de PLR foi aprovado por dois anos. Devido o atual momento econômico, o CSE entende que
essa garantia é de extrema importância para o trabalhador.

