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Sindicato paralisa
Votorantim contra

demissões

Na manhã de hoje (16), centenas de
trabalhadores permaneceram na entrada
da empresa Votorantim e participaram
da paralisação, realizada pelo Sindicato
dos Metalúrgicos, contra as 32 demissões
ocorridas ontem na empresa.

A mobilização que iniciou às 6h, com o
bloqueio feito pela diretoria do sindicato,
que denunciou aos trabalhadores as
demissões e a ameaça da suspensão de
mais uma relação de 140 trabalhadores,
a maioria da área aciaria, além de outras
medidas deste porte para o inicio da
próxima semana.

A direção da entidade, que tomou
conhecimento das medidas no final do
dia de ontem, paralisou a planta de Barra
Mansa por mais de três horas, até que a
direção da fábrica chamasse para
negociar. Durante a reunião, o sindicato
chamou a atenção da empresa sobre as
decisões que ela vem tomando de forma
unilateral, sem a participação da
representação dos trabalhadores.

A negociação, que envolveu mais três
diretores, além do presidente, Silvio
Campos, durou em torno de uma hora,
e conseguiu a suspensão das 140
demissões prometidas para hoje, e a
adesão da Votorantim ao layoff. Essa
medida permite aos trabalhadores o

Trabalhadores se unem ao sindicato
evitando mais 140 demissões

recebimento dos salários por cinco meses
– valores garantidos parte pelo governo
e o restante pago pela empresa -,
apostando que neste período haja a
recuperação da economia do país. Essa
medida, além de abranger a planta de
Barra Mansa, se estenderá a planta de
Resende, caso a situação de crise
ultrapasse esses cinco meses.

Apesar dos esforços, quanto aos
demitidos, o sindicato conseguiu garantir
a cesta básica mensal até janeiro e o
plano de saúde pago pela empresa por
um mês, prazo permitido pela ANS,
para o funcionário optar pela
manutenção do plano por sua conta,
sem carência para o atendimento.

Dentro do pacote da adesão ao layoff,
ficou garantido também os adicionais
de turno, noturno e insalubridade. E
também foram mantidos os benefícios
do plano de saúde, plano odontológico,
cesta básica, seguro de vida e convênio
farmácia. Além do pagamento da PPR
nos termos do acordo vigente,
respeitando as metas.

Essa medida tem a vantagem de
permitir que a empresa se ajuste a
eventual redução na demanda,
diminuindo temporariamente os seus
custos e proporcionando uma
possibilidade de recuperação da
produção na hipótese de melhoria do
cenário econômico.


