
BENTELER - ASSÉDIO MORAL

Sindicato repudia e
combate as práticas de
assédio moral

O Sindicato dos Metalúrgicos vem
recebendo denúncias que caracte-
rizam a prática de assédio moral
dentro da empresa, partindo de
chefias e gerentes. E isso tem gera-
do desmotivação e medo nos tra-
balhadores.

São vários tipos de reclamações,
mas o que mais chamou a atenção
do sindicato é que, sabendo que as
atividades do grupo Benteler, vol-
tadas a fabricação de componentes
para veículos, sempre priorizando
um ambiente tranquilo na produ-
ção, tem levado alguns gestores a
desenvolver práticas estranhas a
sua rotina, totalmente fora do ob-
jetivo da empresa. E, agora (pas-
mem!) estão proibindo até os tra-
balhadores de fazerem as suas ne-
cessidades fisiológicas, de forma

imoral e desrespeitosa.

Esse tipo de atitude tem provocado
muita estranheza aos diretores do
sindicato, já que a empresa sempre
presou uma boa relação com os seus
trabalhadores, assim como com o
sindicato. O que sempre provocou
grande satisfação e motivação no
chão da fábrica. Basta observar os
últimos acordos coletivos, em que a
empresa em sérias dificuldades,
pode contar com a compreensão de
seus funcionários, que, vestindo a
camisa, demonstraram acreditar
nas necessidades da empresa e da
preservação e a garantia de seus

empregos. Nunca tendo que se sub-
meter a humilhações e práticas des-
respeitosas como atualmente.

Mas infelizmente parece que, hoje,
quem está à frente da empresa não
lembra ou não fez parte daquele
momento.

Diante a tudo isso, não tem como,
de forma alguma, aceitar qualquer
tipo de tratamento inadequado por
parte de quem quer que seja, Os tra-
balhadores merecem respeito!

Assim, a direção do sindicato alerta
aos diretores, supervisores e líderes
do grupo Benteler que não será per-
mitido mais que essa prática se per-
petue no chão da fábrica, não tem
como compactuar com nenhum tipo
de prática de assédio moral dentro
da empresa. Portanto, a partir des-
te momento, o sindicato, juntamen-
te com os trabalhadores, exige uma
solução imediata para que o ambi-
ente volte a sua normalidade. Caso
contrário, ou seja, caso essa reivin-
dicação não seja atendida, ainda
essa semana, o sindicato mobiliza-
rá os trabalhadores e vai realizar
uma paralisação das atividades,
exigindo o afastamento dessas
pessoas do ambiente de trabalho.
Recado dado!!!


