
Chega de desrespeito.
Task Power virou barril

de pólvora

A empresa Task Power vem
tendo procedimentos
inadequados e irregulares,
desrespeitando os direitos
dos trabalhadores. Além
de não cumprir deter-
minadas normas, que
ferem cláusulas da Con-
venção Coletiva de
Trabalho, vem humil-
hando e tratando mal seus
funcionários.

As denúncias acusam o
supervisor de manu-tenção
de assédio moral e de
desrespeito constante como
palavras de baixo escalão,
acompanhado de arrogân-

Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense Sul Fluminense, 17/11/2014. Boletim nº 1172

cia e prepotência.

A reação da empresa foi
negar, afirmando que não
faz parte do procedimento
pagar. O sindicato infor-
mou que a decisão dos
trabalhadores está de
acordo com a legislação
trabalhista. E, em uma
atitude intempestiva e
autoritária, mais uma vez,
o tal supervisor de manu-
tenção ameaçou os tra-
balhadores e mandou
que eles procurassem seus
direitos.

Diante de sucessivas
queixas dos trabalhadores
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Assédio Moral e descumprimento de normas são
somente algumas das denúncias dos trabalhadores

de Resende e Barra Mansa
e essa postura desrespei-
tosa, a direção do sindicato
procurou a Task Power e
exigiu providências. O
sindicato também listou
uma série de irregulari-
dades, entre elas: falta de
EPI, uniformes usados e
sujos, falta de ferramentas
para os serviços, o não
pagamento de adicional
de periculosidade para o
eletricista, o não repasse de
salário família, não
aceitação dos atestados
médicos dos funcionários,
desvio de função do
ajudante para mecânico
pagando salário de

ajudante, não cumpri-
mento da cláusula da
Convenção Coletiva de
Trabalho que trata sobre
a Cesta Básica, assédio
moral e a omissão de
casos de acidente dentro
das instalações da
empresa.

O sindicato decidiu dar
um basta a tudo isso. E
convoca os trabalha-
dores para uma
assembleia que vai
acontecer nesta manhã,
na portaria da Voto-
rantim, empresa co-
responsável.
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