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Barra Mansa, 7/6/2016 - Boletim 1340.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

Votorantim humilha trabalhadores
através do uso do bafômetro

O Sindicato dos Metalúrgicos,
indignado com a implantação do
uso do bafômetro nas instalações
da Votorantim no Sul Fluminense,
vem informar que medidas já estão
sendo tomadas no combate a este
tipo de medida arbitrária, que vem
causando constrangimento entre
os trabalhadores.

A justificativa da empresa para
adotar o uso do bafômetro é para
testar se o trabalhador fez uso de
bebida alcoólica. Se for atestado
que sim, o mesmo é convidado a
se retirar e deixar de cumprir sua
jornada diária de trabalho. É bom
ressaltar que o teste ocorre
diariamente, principalmente com
o pessoal do turno.

Em defesa do trabalhador, o sindi-
cato tentou fazer, insistentemente,

com que a Votorantim voltasse
atrás, suspendendo a medida, já
que vem causando constran-
gimento aos funcionários perante
seus colegas de trabalho. Mas
não teve êxito.

Sabendo que o trabalhador não
pode ser obrigado a fazer o teste já
que ninguém é obrigado a se auto-
incriminar ou a produzir prova
contra si mesmo (princípio da não
auto-incriminação), o sindicato já
está tomando todas as providências
para acabar definitivamente com
essa prática abusiva.

Com apoio de parlamentares a nível
municipal, estadual e federal, o
sindicato vai realizar uma audiência
pública, que vai ocorrer no próximo
dia 20/6, às 18h, na Câmara

Municipal de Barra Mansa. O obje-
tivo é discutir com a sociedade e o
poder público essa prática
desrespeitosa em relação aos
metalúrgicos da região.

“É a segunda vez que essa
siderúrgica tenta implantar essa
medida vexatória em nossa base.
Ela é a única empresa que quer
enfiar “goela abaixo” do sindi-
cato essa medida autoritária e
humilhante. E nós não vamos
aceitar, vamos brigar até o fim”,
reafirma Silvio Campos, presi-
dente do sindicato.

O sindicato, também,  encaminhou
à Gerência Regional do Trabalho
uma solicitação de mesa redonda
para tentar reverter a situação.
Ainda aguarda o agendamento.

A fim de suspender a medida, sindicato e parlamentares realizam audiência
pública, no próximo dia 20/6, às 18h, na Câmara Municipal de Barra Mansa
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