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METALÚRGICA VULCANO NÃO RESPEITA
DECISÃO DO TRABALHADOR

No dia 21 de agosto,
a direção do sindicato
realizou uma votação
onde os trabalhadores
da Metalúrgica Vulcano
aprovaram a proposta
para implantação do tur-
no de revezamento, aca-
bando com o turno fixo.

A votação foi realiza-
da de forma democráti-
ca e a empresa deveria
acatar a decisão dos
companheiros.

Empresa se recusa a implantar o turno de revezamento

 Atendendo uma reivin-
dicação dos trabalhado-
res, a direção do sindi-
cato solicitou à direção da
empresa que apresentas-
se o documento (Laudo
Pericial) da perícia que foi
realizada na empresa há
alguns anos atrás, no qual
a empresa reconhece o
pagamento de adicional
de insalubridade durante
um período a alguns fun-
cionários. A Metalúrgica
Vulcano, sem explicação,

Adicional de Insalubridade
dos trabalhadores
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Só que não é isso que
está acontecendo.

A empresa se recusa
a implantar o turno de
revezamento e, para
isso, alega que o resul-
tado foi equilibrado e
um grande número de
trabalhadores do turno
fixo diurno se mostrou in-
satisfeitos, podendo as-
sim gerar transtornos.

O sindicato entende
que em toda votação

deve-se respeitar a de-
cisão da maioria, que
quer o turno de reveza-
mento.

A Metalúrgica Vulca-
no fingiu acatar a deci-
são e, quando o sindi-
cato foi comunicar os
trabalhadores, a empre-
sa informou que voltou
atrás pois não iria im-
plantar o turno de reve-
zamento e nem tão pou-
co reduzir a jornada do

turno noturno, que pas-
saria para o horário de
15h às 23h.

A direção do sindica-
to repudia atitudes como
essa, de falta de com-
promisso com os traba-
lhadores e está analisan-
do, junto com o depar-
tamento jurídico, as pro-
vidências que poderão
ser tomadas, já que a
votação é oficial e deve
ser acatada.

suspendeu o pagamento.
A direção da empresa

se recusou a apresentar
essa documentação ale-
gando que é obrigada a
isso e que foi de sua pró-
pria iniciativa a realiza-
ção desses pagamentos.

Mais uma atitude arbi-
trária da empresa que a
direção do sindicato to-
mará providências cabí-
veis pedindo junto a DRT,
uma fiscalização na em-
presa, para uma análise.

Mais uma pendência.
A direção do sindicato cobrou da empresa

a implantação de Planos de Cargos e salários
que foi compromisso assumido no inicio do ano
de 2008.

A Metalúrgica Vulcano também se comprome-
teu em promover melhorias salariais para seus fun-
cionários e até agora nada foi feito.

Respondendo a reivindicação do sindicato e dos
trabalhadores a empresa informou que existe uma
equipe elaborando o programa e que, até no final
do ano, já estará definido.

O sindicato espera que a empresa cumpra a
implantação o mais breve possível.

Implantação do Plano
de Cargos e Salários


