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Votorantim insiste
no bafômetro

Na quinta-feira, dia 1/9, o sindicato
esteve reunido com a direção da
Votorantim e a representação do
Ministério do Trabalho e Ministério
Público, durante mesa redonda,
solicitada pela direção do sindicato,
dando continuidade a luta contra
o uso do bafômetro na empresa.

Esta mesa redonda é a continua-
ção da uma sequência de reuniões
que vem debatendo a questão da
insistência da empresa em adotar
o bafômetro como forma de segu-
rança na produção. Embora nunca
tenha apresentado nenhum dado
de acidente que comprove que a
causa seja pelo uso de álcool.

Após denúncia ao Ministério do
Trabalho, junto ao Ministério Pú-
blico, que a medida que a empresa
estava adotando era discrimina-
tória e vexatória, causando cons-
trangimento aos trabalhadores, a
empresa resolveu apresentar um
programa de assistência a depen-
dência de álcool  e que não deixa
de discriminar e constranger os
trabalhadores da empresa.

Em mesa redonda na GRT/VR, sindicato reafirma
sua posição contra o uso do bamômetro

Segundo avaliação do médico do
trabalho do sindicato, que acom-
panhou as reuniões, o percentual
de teor alcóolico reage no corpo
humano de acordo com o meta-
bolismo de cada indivíduo. Ou
seja, a presença de teor alcóolico
no sangue não significa que a
pessoa esteja sem condições de
exercer suas funções profissionais.

Apesar de ter recebido o progra-
ma de assistência a dependente
de álcool para ser avaliado, o

sindicato continua afirmando que
essa medida está rotulando os
trabalhadores que fazem uso
socialmente de bebida alcóolica.
Não há posição contrária por parte
da entidade a qualquer trata-
mento a dependentes químicos. A
questão é que essa não é a forma
mais adequada de ajudar o
trabalhador. Portanto, reafirma
sua posição de ser contra o uso
aleatório do bafômetro, como a
empresa quer aplicar.

Sindicato discute sobre a implantação do bafômetro na Votorantim


