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Sindicato e Votorantim
se reúnem

A direçA direçA direçA direçA direçãoãoãoãoão do sindicato e  do sindicato e  do sindicato e  do sindicato e  do sindicato e aaaaa empresa Votorantim se reuniram na última sexta- empresa Votorantim se reuniram na última sexta- empresa Votorantim se reuniram na última sexta- empresa Votorantim se reuniram na última sexta- empresa Votorantim se reuniram na última sexta-
feira (11), para discutir algumas pendências que estão gerando reclamações dosfeira (11), para discutir algumas pendências que estão gerando reclamações dosfeira (11), para discutir algumas pendências que estão gerando reclamações dosfeira (11), para discutir algumas pendências que estão gerando reclamações dosfeira (11), para discutir algumas pendências que estão gerando reclamações dos

trabalhadores das unidades Barra Mansa e Resende. Veja a pauta da reunião:trabalhadores das unidades Barra Mansa e Resende. Veja a pauta da reunião:trabalhadores das unidades Barra Mansa e Resende. Veja a pauta da reunião:trabalhadores das unidades Barra Mansa e Resende. Veja a pauta da reunião:trabalhadores das unidades Barra Mansa e Resende. Veja a pauta da reunião:

SERVIÇO DE PONTOSERVIÇO DE PONTOSERVIÇO DE PONTOSERVIÇO DE PONTOSERVIÇO DE PONTO
Trabalhadores reclamaram que a unidade de Re-

sende ainda não tem serviço de ponto e o mesmo
é registrado em uma folha.

A empresa informou que o ponto está em fase de
instalação e que começará a funcionar no início de
2010.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADEADICIONAL DE INSALUBRIDADEADICIONAL DE INSALUBRIDADEADICIONAL DE INSALUBRIDADEADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Nesta unidade, os trabalhadores ainda não rece-

bem o adicional de insalubridade. A Votorantim in-
formou que já esta sendo realizado um trabalho de
mapeamento das áreas mas que, para a emissão do
laudo, todos os equipamentos têm que estar funcio-
nando e produzindo.

 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Também não é pago. Ainda há equipamentos para

serem instalados e estações para serem ligadas, por
isso, a perícia ainda não foi feita, pois não dá para
auditar e elaborar o laudo.

 MUDANÇA NA ESCALA DE FOLGA DE DO- MUDANÇA NA ESCALA DE FOLGA DE DO- MUDANÇA NA ESCALA DE FOLGA DE DO- MUDANÇA NA ESCALA DE FOLGA DE DO- MUDANÇA NA ESCALA DE FOLGA DE DO-
MINGO PMINGO PMINGO PMINGO PMINGO PARA TERÇA-FEIRA.ARA TERÇA-FEIRA.ARA TERÇA-FEIRA.ARA TERÇA-FEIRA.ARA TERÇA-FEIRA.

Segundo informação da empresa, esta é uma situ-
ação provisória, já que está no início da produção e
os equipamentos estão em fase de teste. E garantiu
que a situação será normalizada, mas que o trabalha-
dor folga um domingo por mês e que esta sendo
respeitada a lei.

VESTIÁRIO LONGEVESTIÁRIO LONGEVESTIÁRIO LONGEVESTIÁRIO LONGEVESTIÁRIO LONGE
A empresa irá avaliar o que poderá fazer, pois foi

necessário entrar com a planta, que teve que se ade-
quar conforme estrutura física.

VESTIÁRIO NÃO TEM DUCHA QUENTEVESTIÁRIO NÃO TEM DUCHA QUENTEVESTIÁRIO NÃO TEM DUCHA QUENTEVESTIÁRIO NÃO TEM DUCHA QUENTEVESTIÁRIO NÃO TEM DUCHA QUENTE
A empresa diz que reclamação não procede  e

convidou o sindicato para fiscalizar.
ITINERÁRIO DO ÔNIBUSITINERÁRIO DO ÔNIBUSITINERÁRIO DO ÔNIBUSITINERÁRIO DO ÔNIBUSITINERÁRIO DO ÔNIBUS
Trabalhador reclama que aqueles que fazem o horá-

rio de 16h a meia noite têm que esperar o ônibus levar
os trabalhadores em Resende e só depois vai para Vol-
ta Redonda, chegando ao destino apenas às 2h40.

A Votorantim informou que não é possível colo-
car uma van só para os trabalhadores de Resende,
pois são poucos.

FALSO BANCO DE HORAS NA GLFFALSO BANCO DE HORAS NA GLFFALSO BANCO DE HORAS NA GLFFALSO BANCO DE HORAS NA GLFFALSO BANCO DE HORAS NA GLF
Por várias vezes os trabalhadores ficaram 30 a 40

minutos depois do horário, atendendo um pedido
do líder ou do supervisor. E são avisados que essas
horas vão para o banco de horas, para depois serem
compensadas ou pagas. Só que não há nenhum acor-
do de banco de horas entre sindicato e empresa, ou
seja, ele não existe. A Votorantim informou que irá
apurar a reclamação.

FÉRIAS COLETIVFÉRIAS COLETIVFÉRIAS COLETIVFÉRIAS COLETIVFÉRIAS COLETIVASASASASAS
A aciaria não terá férias coletivas, segundo a em-

presa, até o momento o único setor que terá é o LCP.

UNIDADE BARRA MANSAUNIDADE BARRA MANSAUNIDADE BARRA MANSAUNIDADE BARRA MANSAUNIDADE BARRA MANSA

UNIDADE RESENDEUNIDADE RESENDEUNIDADE RESENDEUNIDADE RESENDEUNIDADE RESENDE

O SINDICAO SINDICAO SINDICAO SINDICAO SINDICATO ESTÁ ATO ESTÁ ATO ESTÁ ATO ESTÁ ATO ESTÁ ACOMPCOMPCOMPCOMPCOMPANHANDO SE A EMPRESAANHANDO SE A EMPRESAANHANDO SE A EMPRESAANHANDO SE A EMPRESAANHANDO SE A EMPRESA
IRÁ TOMAR AS PROIRÁ TOMAR AS PROIRÁ TOMAR AS PROIRÁ TOMAR AS PROIRÁ TOMAR AS PROVIDÊNCIAS PVIDÊNCIAS PVIDÊNCIAS PVIDÊNCIAS PVIDÊNCIAS PARA SANAR ASARA SANAR ASARA SANAR ASARA SANAR ASARA SANAR AS

PENDÊNCIAS APRESENTPENDÊNCIAS APRESENTPENDÊNCIAS APRESENTPENDÊNCIAS APRESENTPENDÊNCIAS APRESENTADADADADADASASASASAS.....
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Os trabalhadores rei-
vindicaram o passivo
da hora de refeição re-
ferente aos meses de
novembro de 2007 a ju-
nho de 2008.

No início da implan-

PPPPPASSIVASSIVASSIVASSIVASSIVO DO DO DO DO DA UMAA UMAA UMAA UMAA UMA
HORA DE REFEIÇÃOHORA DE REFEIÇÃOHORA DE REFEIÇÃOHORA DE REFEIÇÃOHORA DE REFEIÇÃO

tação da uma hora de
refeição alguns setores
apresentaram dificulda-
des e esses trabalha-
dores não conseguiram
tirar a uma hora. E na
época não tinha ne-

nhum meio de regis-
trar a falta do interva-
lo, ou seja, não tem
prova.

A empresa se com-
prometeu em apurar
junto ao gestor.

EQUIPEQUIPEQUIPEQUIPEQUIPARAÇÃOARAÇÃOARAÇÃOARAÇÃOARAÇÃO
SALARIALSALARIALSALARIALSALARIALSALARIAL

A Votorantim infor-
mou que há uma empre-
sa fazendo os levanta-
mentos, que é proces-
so contínuo. E garantiu
que até no início de ja-
neiro este problema já
estará solucionado.

PPPPPonte 110onte 110onte 110onte 110onte 110
O sindicato foi infor-

mado que a Ponte rolan-
te 110, da aciaria elétrica,
está apresentando pro-
blemas e que, quando é
levado para a chefia, di-
zem que é para continu-
ar executando o trabalho,
ignorando a condição in-
segura exposta pelos tra-
balhadores.

O último quase aci-
dente ocorreu no dia 28
de novembro, no zero

hora, quando a ponte,
ao pegar uma panela de
aço líquido, com 40 to-
neladas não suportou o
peso e arriou.

Os trabalhadores dis-
seram que o acidente só
não teve vítimas porque
eles saíram correndo e
a altura da panela era de,
mais ou menos, 3 me-
tros. Lembrando que a
capacidade da ponte é
de 60 toneladas.

Espaço confinadoEspaço confinadoEspaço confinadoEspaço confinadoEspaço confinado

Será que esses gerentes e super-
visores irão esperar acontecer mais
um acidente fatal para mudar a pos-
tura e tomar as providências???

ACIARIA ELÉTRICAACIARIA ELÉTRICAACIARIA ELÉTRICAACIARIA ELÉTRICAACIARIA ELÉTRICA

Outro fato gravíssimo
que está colocando em
risco a vida dos trabalha-
dores é com relação ao
espaço confinado.

Os trabalhadores estão
sendo obrigados a entra-

rem sem cumprir as nor-
mas e padrões de segu-
rança.

A empresa informou
que desconhece esse fato
gravíssimo e que irá apu-
rar essa situação.

Metalúrgicos prestaram homenagem ao
Ministro do Desenvolvimento, Miguel Jorge

Na última quinta-feira
(10), vários trabalhadores de
empresas da região, inclu-
sive da Votorantim, tiveram
a oportunidade de agrade-
cer pessoalmente ao Minis-
tro do Desenvolvimento, Mi-
guel Jorge, pelas medidas
adotadas pelo governo para
amenizar a crise econômica
em todo o país.

Muito simpático, o Minis-
tro Miguel Jorge, comentou

em seu discurso que a ho-
menagem que os trabalhado-
res estavam fazendo a ele,
através do sindicato, na reali-
dade era para o Governo Lula:
'Acredito que estas homena-
gens que todos aqui ofere-
cem a mim se estende ao go-
verno Lula, um governo de-
mocrático e verdadeiramente
preocupado com as condições
de vida do trabalhador'. O Mi-
nistro falou também sobre o

crescimento do país e a ge-
ração de empregos.

Renato Soares, em seu
discurso, agradeceu ao Mi-
nistro, elogiando a sua gen-
tileza ao receber a direção do
sindicato no prédio do BN-
DES, em São Paulo, e as me-
didas relacionadas a redução
do IPI. 'Com certeza, nesta
Região, você será sempre
lembrado pelo seu empenho
que garantiu centenas de

postos de trabalho. Vai aqui
os nossos mais sinceros
agradecimentos ao governo
do presidente Lula, através
do Ministro, e a nossa sin-
gela homenagem'.

No término da solenida-
de, o metalúrgico Felipe
Lima foi chamado e, ao lado
do vereador Marquinho Mo-
torista, entregou a placa de
homenagem ao Ministro Mi-
guel Jorge.


