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Sul Fluminense, 23/6/2016 - Boletim 1345.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

Sindicato volta à
mesa de negociação
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Após quase 100% de rejeição da
proposta apresentada pela
Votorantim, o sindicato volta à
mesa de negociações nesta
segunda feira, dia 27/6.

A expectativa dos trabalhadores é
que não demore mais a fechar o
acordo coletivo já que todos estão
sentindo a crise em seu bolso. Os
patrões têm a mania de achar que
crise só atinge a eles, mas, sem
dúvida, são os assalariados que
sofrem muito mais.

Após a polêmica criada pelo sindicato,
a Votorantim voltou atrás e vai suspender
o uso obrigatório do bafômetro, a que
vinha submetendo seus funcionários.

A suspensão ainda é provisória, em
função da mesa redonda que o sindicato
solicitou junto ao Ministério do Traba-
lho para hoje, dia 23/6. A empresa
pretende retomar a medida no final do
mês corrente (cópia no verso).

O sindicato vem tentando conversar
com a empresa e criar uma solução
para o problema, desde a implantação
da medida. Inclusive, na última
segunda-feira (20), realizou uma
audiência pública na Câmara de
Vereadores de Barra Mansa, que a
Votorantim se recusou a participar.

O sindicato entende que a empresa
vem impondo condições humilhantes
e constrangedoras aos trabalhadores,
já que ainda não apresentou nenhum
dado estatístico que prove a ocorrência
de acidente, em que responsabilize o
uso excessivo de álcool pelos traba-
lhadores. “Nós não somos a favor do
consumo excessivo de álcool e muito
menos que o trabalhador exerça suas
funções embriagado. Mas somos
fortemente contra a situação vexatória
a que a empresa vem submetendo os
companheiros metalúrgicos”, defende
Silvio Campos, presidente.

Existem outras formas de lidar com esse
problema. Inclusive, aqui no Sul
Fluminense, o sindicato apoia empresas
que disponibilizam programas especí-
ficos para o alcoolismo, já que se trata
de uma doença. Além disso, o uso de
bebidas alcóolicas, de forma social, sem
excesso, na folga do trabalhador, não
implica na sua capacidade produtiva e
não coloca em risco sua vida e nem a
vida de seus colegas.
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“Vamos continuar lutando pela
reposição dos salários, calculada
pelo INPC, que publicou o índice
de 9,83% de perdas, no período.
E exigimos que seja retroativo a
1º de maio, data-base dos
metalúrgicos. Vamos para a
negociação defender um acordo
justo em que os metalúrgicos
possam recuperar seu poder de
compra, priorizando a qualidade
de vida de sua família”, reforça a
direção do sindicato.

‘Vamos defender um acordo justo em que os Metalúrgicos
possam recuperar seu poder de compra, priorizando a

qualidade de vida de sua família’ - Silvio Campos
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O Sindicato dos Metalúrgicos dispõe
de um departamento voltado à saúde
do trabalhador. Além de várias outras
funções, este setor presta informa-
ções e esclarecimentos quanto aos
cuida-dos que o trabalhador deve ter
quando sai de licença por acidente
de trabalho ou doença ocupacional.

É comum o trabalhador sair de
licença sem saber como deve
proceder em relação ao INSS e
quanto à própria empresa. Inclusive,
na grande maioria das vezes, os
trabalhadores acabam perdendo o
prazo para recorrer de seus processos
de benefício. “Os trabalhadores
perdem prazos por não ter orientação
apropriada. Além disso, alguns têm
dificuldades de marcação de perícia
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ou até nem sabem qual é a docu-
mentação que eles deverão apre-
sentar ao médico perito do INSS. E
isso não precisa acontecer já que
esses esclarecimentos ele poderá
receber aqui no departamento de
saúde do sindicato”, esclarece Miguel
Aguiar, coordenador do departamento
de saúde do sindicato.

Os casos mais comuns ocorrem
quando não há o reconhecimento do
acidente, ou da doença ocupacional,
por parte da empresa. E há casos
também que o trabalhador não sabe
como proceder após receber a alta
do INSS. “É fundamental que os
trabalhadores tenham a informação
já que é ela que, de certa forma,
garante o êxito em seu processo.

Conhecer os direitos que ele tem
perante o INSS e à empresa pode lhe
assegurar de que não haverá prejuízos
futuros. Portanto, mais uma vez, o
trabalhador deve se manter bem
informado sempre”, reforça Dr. Miguel.

Outra questão importante é que
quando está de licença, o tra-
balhador tem que ficar ligado nas
despesas geradas mensalmente em
seus vencimentos pelo fator mode-
rador do plano de saúde, que geram
valores que ficam comprometidos na
folha de pagamento. E quando
retornam de sua licença, são sur-
preendidos com descontos ines-
perados. Muitas vezes, isso acontece
por falta de informação ou por
esquecimento.
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Nesta terça feira, dia
21, a Votorantim
encaminhou ofício ao
sindicato informando
sobre a suspensação do
uso do bafômetro em
suas instalações (ver ao
lado, a cópia do ofício)


