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Após paralisação feita pelo sin-
dicato na Votorantim, unidade
de Barra Mansa, o diretor
executivo da empresa veio de
São Paulo, exclusivamente, para
discutir com a direção do
sindicato a situação dos
trabalhadores ameaçados de
demissão.
Na reunião, a empresa voltou
atrás, supendendo as
demissões e garantindo ao
sindicato que não haverá mais
demissões. O representante
afirmou também que a Aciaria
não será desativada
definitivamente, como havia

anunciado anteriormente. E
reforçou que a produção da
Aciaria de Barra Mansa está
diretamente ligada a da
unidade de Resende.
O diretor de DHO da Votorantim
afirmou também que nas áreas
Demag e LCP não haverá de-
missão. Das trinta e cinco
demissões que foram
anunciadas, de fato, doze foram
efetivadas, sendo que a maioria
dos trabalhadores demitidos já
tem tempo suficiente para
aposentar.
Outra conquista do movimento
foi o compromisso assumido

Mobilização suspende
demissões na Votorantim

com o sindicato de realizar
mensalmente uma reunião para
discutir assuntos relativos aos
trabalhadores. Isso para evitar
que aconteçam surpresas no
futuro. Portanto, qualquer
medida a ser tomada será
primeiramente discutida com o
sindicato.
Aproveitando o momento, o
sindicato novamente reforçou
a posição dos trabalhadores e
do sindicato contra a
implantação do bafômetro, por
ser  vexatório e causar
constrangimento aos
funcionários da empresa.

Na semana passada, sindicato realizou uma
manifestação nas portarias da empresa
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Há alguns cuidados especiais
que os trabalhadores devem ter
quando se ausentam de sua
empresa por motivo de acidente
ou doença ocupacional.

Um deles, que inclusive tem se
tornado comum e que vem cau-
sando inúmeras reclamações ao
sindicato, refere-se aos descontos
altos e inesperados nos venci-
mentos desses trabalhadores,
após o retorno à produção.

O que ocorre é que esses traba-
lhadores passam a receber pelo
INSS e se desligam dos valores
referentes ao uso do plano de
saú-de, que seriam descontados
em folha, caso estivessem em

Metalúrgico de
licença deve estar

sempre atento
pleno exercício profissional.

Para que os trabalhadores não
passem por isso, o sindicato
orienta que procurem os Recur-
sos Humanos da empresa para
encontrar uma forma para lidar
com a situação, evitando que se
torne um problema mais adiante.
Além disso, que não venha a
prejudicar ou surpreender na
hora do reingresso ao trabalho.
E, por fim, o sindicato lembra
também que o metalúrgico que
receber alta do INSS, mesmo
discordando, deverá entrar com
recurso e retornar ao trabalho.
Esse trabalhador é obrigado a
voltar a trabalhar até que saia a
resposta do recurso pelo INSS.

Metalsul
reune com
sindicato e
apresenta

nova proposta
Representantes das empresas
da região se reuniram com o
sindicato para discutir nova
proposta para a Convenção
Coletiva de Trabalho 2016/
2017.
O sindicato patronal apresen-
tou a seguinte porposta:
>REAJUSTE SALARIAL:
10%, divididos em três vezes
- 3% em 1º de outubro, 3%
em 1º de janeiro e 4% em
1º de março.
O sindicato deverá convocar
os trabalhadores para vota-
ção na próxima semana já
que ainda ficaram algumas
pendências que serão discu-
tidas antes da votação.


