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MOBILIZAR PARA CONQUISTAR

SEMPRE

Em um ano de ataques aos direitos trabalhistas, veio da resistência dos trabalhadores da ZF do 
Brasil o exemplo de que a união é o caminho para barrar os retrocessos. A paralisação histórica 

na fábrica, com adesão de horistas e administrativo, garantiu o aumento da Programação de 
Participação nos Resultados (PPR) e fez com que os funcionários conquistassem respeito!
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Mobilizar para conquistar, esse deve ser nosso lema
Não é de hoje que os trabalhadores estão 

sob ataque. Desde que Michel Temer tomou o 
poder, uma série de medidas foram colocadas 
em prática, sempre com o objetivo de tirar di-
reitos, diminuir salários e precarizar as condi-
ções de trabalho. Primeiro veio a terceirização 
irrestrita e, na sequência, a Reforma Traba-
lhista. Nada disso gerou empregos, como eles 
prometiam. Pelo contrário, o desemprego se 
manteve e os trabalhadores informais bateram 
recorde. 

Nessa mesma toada, Bolsonaro trouxe a Re-
forma da Previdência, tornando praticamente 
impossível se aposentar. Depois vieram a redu-
ção das Normas de Segurança, a Contratação 
Verde e Amarela, o fim do auxílio acidente de 
trajeto, entre outras mudanças, todas péssimas 
para os trabalhadores. 

E não se enganem, trabalhadores. Todo esse 

movimento é feito com apoio dos empresá-
rios, que visam sempre aumentar seus lucros 
às custas do nosso trabalho suado. Se depen-
der dos patrões, trabalharemos mais horas por 
dia, recebemos menores salários e não teremos 
nenhum dos benefícios, nenhuma segurança. 
Para eles, não passamos de um simples núme-
ro dentro das fábricas. 

Somente a união de todos os trabalhadores 
é capaz de barrar tantos retrocessos. Através do 
Sindicato dos Metalúrgicos e seus dirigentes 
sindicais, como os CSEs da ZF, é que consegui-
mos os avanços deste ano. Nós somos a força 
que movimenta a fábrica. Sem nosso trabalho, 
eles não lucram e temos sempre que deixar isso 
claro na luta por melhorias e respeito. 

Lembrem-se que a paralisação, resultado da 
nossa união, foi que garantiu o reajuste do Pro-
grama de Participação dos Resultados (PPR). 

Sem isso, ainda estaríamos presos às mesas 
de negociação ouvindo negativas dos patrões. 
Devemos reconhecer o respeito que conquis-
tamos e temos que trabalhar, sempre unidos, 
para que ele prevaleça. 

Como repetimos constantemente esse ano: 
MOBILIZAR PARA CONQUISTAR. É esse o 
caminho. A luta é pesada, mas seremos capa-
zes de vencê-la se reconhecermos a importân-
cia da nossa união e se entendermos que quem 
está do nosso lado não é o patrão ou o atual 
governo. Quem está do nosso lado é o Sindica-
to dos Metalúrgicos e os dirigentes sindicais da 
ZF, que já têm história de luta e que vão con-
tinuar, a cada dia, batalhando para que esses 
retrocessos não sejam colocados em prática. 
Portanto, venham conosco, trabalhadores e 
trabalhadoras. Vamos, juntos, garantir nossos 
direitos e respeito.

OPINIÃO

Paralisação histórica

Foi histórico. Diante das dificuldades na negociação do 
Programa de Participação dos Resultados (PPR), em 27 de 
maio, após rejeitarem a proposta oferecida pela empresa, os 
trabalhadores da ZF do Brasil aprovaram uma paralisação 
que duraria três dias. 

“Tivemos um momento de união que nunca tínhamos 
visto. Tanto os horistas quantos os administrativos aderiram 
à paralisação, dando força ao movimento”, lembra Adalberto 
Aparecido de Oliveira, dirigente sindical, membro do CSE 
da ZF.

Com a força da mobilização, os trabalhadores conquista-
ram 14,52% de crescimento no PPR 2019. Além do aumen-
to, a negociação incluiu a “salvaguarda” de 10% em todos os 
indicadores. A primeira parcela foi paga em junho e a segun-
da vem em janeiro de 2020. 

“Saímos dessa paralisação fortalecidos. Conquistamos 
mais do que o benefício, conquistamos respeito. E isso é 
fundamental para continuarmos nossa luta por melhorias”, 
comemora o dirigente sindical, membro do CSE da ZF, Clé-
riston Cristovão Albino dos Santos (Pereira).

Trabalhadores da ZF conquistam
benefícios e respeito



Um ano de 
muita luta 
e de muitas 
conquistas 

Estamos chegando ao final de 2019. Sabe-
mos que não foi um ano fácil para categoria 
metalúrgica. Nunca tivemos tantas perdas de 
direitos como nesses últimos tempos, tudo isso 
fruto de um desgoverno que representa os em-
presários, apenas interessados em massacrar a 
classe trabalhadora com suas armas. Essas ar-
mas incluem a regularização da Terceirização 

(que precariza o trabalho), a Reforma Traba-
lhista, a Reforma da Previdência e, agora, a 
Contratação Verde e Amarela, entro outras. 

Mas vivemos de luta e não nos abatemos 
diante dessa realidade ameaçadora. Por isso, 
mesmo em meio a tantos ataques, o Comitê 
da ZF, juntamente com os trabalhadores e com 
apoio da executiva do Sindicato dos Metalúr-

gicos de Sorocaba, obteve excelentes avanços. 
Foi, sem dúvida, um ano diferenciado. 

Além de garantir e ampliar os benefícios, os 
trabalhadores da ZF conquistaram respeito. E 
contamos com todos os trabalhadores e traba-
lhadoras para avançarmos em outras pautas e 
mantermos nossos direitos e tudo que avança-
mos neste ano.

CONQUISTANDO RESPEITO!

2019

 Nossas conquistas em 2019

PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS

Garantimos aumento no valor total do PPR e na 1ª 
parcela. Mantivemos nas metas e indicadores uma 
salvaguarda de 10%, possibilitando alcançar o valor 
total negociado. No entanto, a maior realização 
foi a paralisação, a primeira da história da ZF que 
contou com os trabalhadores administrativos e 
com os horistas. Com isso, além dos benefícios, 
conquistamos RESPEITO.

RENOVAÇÃO DOS ACORDOS
Ganhos significativos para o trabalhador, como o 
banco de dias de 2x1 (folga 2 dias e compensa 1) 
e horário diferenciado com redução do horário aos 
sábados na jornada de 6x1: Primeiro turno sai às 
11h35 (com 15 minutos de intervalo) - Segundo 
turno sai às 17h15 (com 15 minutos de intervalo).

CALENDÁRIO DE DIAS-PONTES
Possibilita que o trabalhador programe sua folga 
e possa ter uma vida social com a família e, no 
caso da convocação para trabalhar nesses dias, 
as horas trabalhadas serão pagas como excedente 
de horas extras a 100%.

CANAL DIRETO COM
O CONVÊNIO MÉDICO

Nessas reuniões discutimos melhorias no convênio 
médico e inclusão de novos profissionais, hospitais 
e clínicas. Depois que conquistamos esse espaço, 
temos garantido melhorias significativas no nosso 
convênio médico.

AUMENTO NO VALOR
DE VALE-COMPRA

Mantivemos o benefício e ainda garantimos 
aumento de 3,80%. O cenário atual não possibilitou 
conseguir um aumento maior, mas com o respeito 
que conquistamos podemos garantir um valor mais 
significativo no futuro.

GRADE SALARIAL
Implantação da grade salarial nas plantas 1 e 2, uma 
conquista batalhada desde 2011 e que foi resultado 
de exaustivas reuniões com a ZF. Ainda há o que 
se melhorar no modelo implantado, pois vários 
trabalhadores não foram contemplados e se sentem 
discriminados com a situação.
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2019 foi um ano de muitas conquistas, mas outros desafios e lutas ainda estão em pauta. 2020 será 
mais um ano de muita mobilização para garantir o melhor para os trabalhadores

DESAFIOS PARA 2020

NR 04 não é 
cumprida integramente

Empresas como a ZF devem ter o SESMT, 
com médico, enfermeiro e auxiliar de enferma-
gem do trabalho, além de engenheiro e técnico 
de segurança para garantir a NR 04 e, assim, 
proteger a integridade física do trabalhador, 
com alertas e instruções sobre doenças ocu-
pacionais e riscos relacionados à atividade de 
trabalho.

Na planta 1, no entanto, que tem produção 
todos os dias nos três turnos, os técnicos de tra-
balho atuam de segunda a sexta, apenas no ho-
rário comercial. Além disso, falta um técnico de 
segurança. Outro ponto grave é a existência de 
um técnico em segurança em desvio de função, 
ele acumula o cargo de gestor de segurança pa-
trimonial. O CSE tem cobrado e vai continuar 
lutando para regularizar a situação. 

ZF espiona funcionários

Vários setores da ZF são monitorados por 
câmeras, o que é justificável para uma empre-
sa desse porte. No entanto, o CSE descobriu 
a existência de micro câmeras com microfone 
instaladas no setor da UniZF, local que os tra-
balhadores costumam se reunir. Nenhum avi-
so de que a área estava sendo monitorada foi 
colocado e, assim, o CSE exigiu a retirada do 
equipamento. “Monitorar o patrimônio é jus-
to. Agora, invadir a privacidade das pessoas é 
proibido por lei”, apontam os dirigentes, que se 
comprometem em fiscalizar para que a situação 
não se repita. 

Atestado: empresa  
prejudica trabalhador 

O CSE da ZF tem recebido denúncias que, 
quando o funcionário precisa entregar um ates-
tado de mais de dois dias, a empresa quer exi-
gir uma nova consulta, questiona a conduta do 
médico que assinou o atestado, além requerer 
informações sigilosas, como relatórios e pron-
tuários, e pedir a marcação do CID no atestado.

No caso da alta médica do INSS, o trabalha-
dor precisa passar por uma avaliação da empresa 
e ter a emissão de Atestado de Saúde Ocupacio-
nal. No entanto, as denúncias apontam que a ZF 
apenas emite o atestado quando o funcionário 
está apto ao trabalho. Quando não está, a em-
presa não atesta oficialmente e, apenas de boca, 
reencaminha o trabalhador para o INSS e, sem o 
atestado de inapto para apresentar para o perito, 
ele fica prejudicado.  Para o CSE, os casos são 
graves e serão investigados e soluções serão co-
bradas. “O Juramento de Hipócrates foi esqueci-
do?”, questionam os dirigentes sindicais.

Reunião com presidente do 
grupo na América do Sul

O Comitê Nacional da ZF protocolou na 
quarta-feira, 4 de dezembro, uma solicitação 
para realizar uma reunião com Carlos Delich, 
presidente do grupo na América do Sul. Para 
o CSE, a reunião é muito importante, uma vez 
que não teve a oportunidade de conversar com o 
novo presidente e para entender e cobrar planos 
de sustentabilidade para o futuro da empresa no 
Brasil.

ZF não cumpre obrigações 
por ser Empresa Cidadã 

A ZF é beneficiada pelo Programa Empresa 
Cidadã. Isso significa que ela recebe diversos 
incentivos, como isenções fiscais, reduzem 
dos impostos federais o total da remuneração 
do funcionário em licença estendida e abatem 
do IR os dois salários extras pagos durante a 
pausa.

Porém, como contrapartida, a ZF precisa ga-
rantir benefícios para seus funcionários. Como 
por exemplo, a licença-maternidade de 180 
para as mães e de 20 para os pais. A regra tam-
bém vale para adoção, sendo de 60 dias para 
crianças até um ano, 30 para crianças de 1 a 4 
anos e 15 para crianças entre 4 e 8 anos. 

O CSE questiona porque a ZF, que consta na 
relação de Empresa Cidadã desde 2010, recebe 
os incentivos e não repassa para seus trabalha-
dores. E mesmo assim, insiste em chamá-los de 
colaboradores. Mais um desafio que, em 2020, 
será pautado pelos dirigentes sindicais. 

Nossa luta não para nunca!
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