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O Sindicato dos Metalúrgicos vem
acompanhando e negociando,
desde abril de 2018, as medidas
adotadas durante a transição da
Votorantim para Arcelor Mittal.
Durante todo esse processo, houve
muita perda, pressão sob ameaças
de demissão e um número exces-
sivo de demissões, assédio moral,
entre outras.
O sindicato tem encontrado muitas
dificuldades nas discussões com a
empresa, principalmente, depois
das mudanças que chegaram após
a reforma trabalhista. A empresa
insiste em defender o seu processo
de modernização, que tem apre-
sentado um saldo muito negativo
para o trabalhador.
Ontem, as direções voltaram à
mesa de negociação para
discutir a implantação do exame
toxicológico, que a empresa
insiste em implantar. O sindicato
se posicionou radicalmente
contra essa medida, já que afeta
diretamente a vida social do
trabalhador. Essa conduta pode
prejudicar inclusive na sua pro-
dução ou causar acidente, já que

Sindicato volta à
mesa de discussão
com a Arcelor Mittal

ARCELOR MITTAL

Reunião de ontem (31), empresa insiste em
implantar o exame toxicológico (álcool e

outras drogas) e informa sobre a paralisação
da Aciaria Elétrica, na planta de Barra Mansa

afeta o estado emocional do
trabalhador.
Além de não avançar nas discus-
sões, a empresa informou o sin-
dicato sobre a suspensão das
atividades na Aciaria Elétrica, na
planta de Barra Mansa, por um
período aproximado de cinco
meses. E, em consequência, alguns
trabalhadores serão transferidos
para planta de Resende e outros
serão demitidos.
Na questão dos demitidos, o sin-
dicato tentou garantir: três meses
de plano de saúde, sem contar
com o mês do aviso prévio; seis
meses de cesta básica; e um
salário a título de gratificação. A
empresa ficou de estudar a pro-
posta e dará a resposta.
Apesar da crise que a empresa
alega que vem enfrentando, seus
representantes afirmaram que não
há intenção de fechar a planta de
Barra Mansa, pretendem investir
na sua modernização.
O sindicato espera não ter mais
surpresas com essa política “de
modernização” que a empresa
vem implantando.

De olho nas
emissões

de CAT
Representantes do sindicato tem
recebido denuncias que Saint Gobain
está omitindo acidentes de trabalho
na empresa e não está emitindo CAT
(Comunicação de Acidente de
Trabalho). Além disso, quem retorna
de licença por acidente está correndo
risco de demissão.

A direção do sindicato vai apurar
essa informação e, caso haja
comprovação, tomará as medidas
jurídicas cabíveis.

Empresa terá
que cancelar

eleição
da CIPA

Sindicato exige da Saint Gobain o
cancelamento da eleição da
Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (CIPA), pela falta de
comunicação à direção da entidade.

É de lei que as empresas comu-
niquem ao sindicato sobre o calen-
dário para realização da eleição da
CIPA. E como não ocorreu, o
sindicato entrou com pedido de
cancelamento.

O sindicato viu isso como uma ati-
tude unilateral e arbitrária e enca-
minhou ofício à empresa, soli-
citando o seu cancelamento e que
uma nova data para sua realização.

SAINT GOBAIN



MBM se reedita para
as lutas de 2019

Movimento Brasil Metalúrgico
(MBM) se reúne para discutir a
postura da montadora General
Motors (GM). A empresa, após
anunciar que poderia encerar suas
atividades no Brasil e na América
do Sul, “condiciona sua permanên-
cia ao aumento de lucro, reduzindo
empresas, direitos e conquistas
históricas dos trabalhadores”,
denuncia os representantes do
movimento.

O MBM foi criado em 2017 por
dirigentes das centrais sindicais. É
um movimento dos metalúrgicos
que surgiu para lutar contra a
Reforma Trabalhista. E agora se
reedita para combater  posturas de
empresas como a GM. Ao reeditá-
lo, os sindicatos da categoria
estimulam outros movimentos que
precisam ser colocados em prática
para combater os retrocessos da Lei
Trabalhista.

Iniciadas as
negociações do
Acordo Coletivo

Após receber a proposta da Engie,
o sindicato comunicou que é
prioridade a melhoria no valor do
cartão alimentação. Essa é a maior
reivindicação dos trabalhadores.

Em breve, o sindicato estará mar-
cando uma assembleia com os
trabalhadores.

ENGIE

Trabalhadores da Litografia Valença
voltaram a procurar o sindicato para
denunciar forte cheiro de tinta,
verniz, thiner e esmalte no interior
da empresa. Isso vem causando
mal estar entre os trabalhadores,
que além de enfrentar a intensidade
do calor excessivo, tem que suportar
o cheiro tóxico desses produtos.

Outro pedido dos trabalhadores foi
para intermediar uma solução do
excesso de fumaça no refeitório,
que não tem exaustor. Segundo
eles, Tem momentos, que o re-
feitório fica todo esfumaçado e por
ser pequeno prejudica até nas
refeições.

Descaso com
ambiente de

trabalho

LITOGRAFIA VALENÇA


