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Sindicato aguarda
continuação das

negociações

ACORDO COLETIVO 2010/2011

O sindicato tomou
conhecimento de cinco
acidentes ocorridos na
empresa Saint Gobain em
menos de tr inta dias.
Inclusive, três deles ocor-
reram na mesma semana,
nos dias 30/6, 1º e 2/7.

A direção do sindicato já
esteve no local para saber
mais informações sobre os
acidentes ocorridos. Os dois
primeiros ocorreram no mês
passado, com os
funcionários Edmilson
Santos Moura, que sofreu
um corte contuso no dedo
da mão e Liomar Alves de
Souza, que teve seu rosto

Frequência de acidentes na
Saint Gobain chamam a

atenção do sindicato
cortado provocado por um
gancho.

O terceiro foi na semana
passada, no auto forno, com
o metalúrgico Edson
Ricardo Gonçalves, que teve
os dois pés queimados com
aço líquido.

As outras duas vítimas
foram os trabalhadores
Silvio Alberto de Oliveira, da
área pátio de tubos da
expedição, que teve parte do
dedo cortada. E João Carlos
de Almeida, da área da
qualidade e que atende a
centrifugação, que te o dedo
esmagado, por pancada de
marreta.

Esta freqüência de
acidentes na Saint Gobain
vem chamando a atenção da
diretoria do sindicato, que
está denunciando ao
Ministério Público do
Trabalho e na Gerência
Regional do Trabalho e
Emprego, antiga DRT, para
que os acidentes sejam
apurados com
mais rigor de
detalhes. E que, caso
haja alguma irregul-
aridade por parte da em-
presa, as medidas sejam
tomadas no sentido de
garantir melhores condições
de trabalho e segurança aos

Após recusada a
última proposta ofere-
cida pela empresa, até o
momento, a Saint Gobain
ainda não se pronunciou
em relação a continu-

idade das negociações
sobre o acordo coletivo
2010/2011.

O Sind icato dos
Metalúrgicos espera
que a  empresa  se

manifeste o mais rápido
possível para que seja
resolvida esta questão.
E aguarda novo agen-
damento para mesa de
negociação.
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funcionários. Evitando,
assim, a ocorrência de mais
acidentes e de processos
cíveis e penais aos
responsáveis.


