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VOTORANTIM SIDERURGIA

O sindicato cobrou da
direção da empresa o mo-
tivo do não cumprimento
das obrigações com os pa-
gamentos dos adicionais da

Adicional de periculosidade e
insalubridade

periculosidade e da insalu-
bridade.

A empresa informou que
devido a uma falha do se-
tor administrativo os paga-

mentos não foram realiza-
dos, mas que a partir do
mês de setembro de 2010,
já estarão sendo pagos,
com retroativos reconheci-

dos. Esperamos não preci-
sar fazer novas cobranças
e nem que aconteçam no-
vas falhas que vão prejudi-
car os trabalhadores.

As condições com que
os trabalhadores vêm se
deparando no refeitório
da Unidade de Resende
da empresa Votorantim,
nas horas de suas refei-
ções,  são precárias. Fal-

Falta de higienização no refeitório e nos vestiários
ta higiene, manutenção e
os demais procedimentos
para esterilização do lo-
cal.

Só pra se ter uma idéia,
os trabalhadores já viram
um cachorro andando den-

tro da cozinha.
Além disso, nos finais de

semana e feriados o vestiá-
rio também tem sua limpe-
za comprometida, sem ma-
nutenção, com falta de pa-
pel higiênico e sabonete

nos lavatórios.
A direção do sindicato

irá apurar as denúncias e,
se forem confirmadas, de-
nunciará à Vigilância Sani-
tária.

Estamos atentos!

Intransigência
Recebemos reclama-

ções de um novo respon-
sável pelo pessoal, o Sr.
Silas, que toma atitudes ar-
bitrárias com os trabalha-
dores, distribuindo adver-
tências. O fato da Comau

estar deixando de exercer
suas atividades dentro da
SBM não deve afetar o res-
peito que os gerentes de-
vem ter com os trabalha-
dores. Vamos cobrar da
empresa uma solução.

PLR DOS DEMITIDOS
A direção da Comau

informou que para efe-
tuar o  pagamento da
PLR/2009 para os que
ainda não receberam e
já se desligaram da em-
presa, será necessário

um cadastro, que deverá
ser feito até o dia 31 de
agosto. Mais informa-
ções é só ligar para o
telefone 3344 6613 e fa-
lar com Marília ou 3324
9679 com Izabel.

COMAU/VOTORANTIM Empresa MBM
desrespeita seus
trabalhadores

Já recebemos várias re-
clamações em relação ao
tratamento dispensado pela
empresa com seus traba-
lhadores.

Como se isso não bas-
tasse, a empresa alega que
não tem condições de con-
ceder o reajuste de 7%,
previsto na Convenção Co-
letiva 2010, junto com o
retroativo a maio. E a MBM

continua piorando a situa-
ção dos companheiros e
agora até papel higiênico
está faltando nos banhei-
ros.

O departamento jurídi-
co do sindicato está to-
mando todas as medidas
cabíveis para acabar de vez
com essa condição desu-
mana de trabalho e abuso
de poder.
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Centrais miram demissão
sem justa causa

As centrais sindicais
estão se movimentando
para pressionar o Con-
gresso a aprovar a Con-
venção 158 da Organiza-
ção Internacional do Traba-
lho (OIT), que impede as
empresas de demitirem
seus trabalhadores sem
justa causa. A aprovação

da Convenção 158 tende a
atenuar a rotatividade no
mercado de trabalho, pois
a taxa registrada no mês
de junho foi a maior para
o mês desde 2005, atingin-
do 4,1 pontos, segundo o
Ministério do Trabalho.

"A Convenção 158 ini-
be exatamente isso, quer

dizer, que empresas tro-
quem de funcionár ios
como forma de diminuir
seus custos com mão de
obra", diz Sérgio Mendon-
ça, assistente da coorde-
nação do Departamento
Intersindical de Estatística
e Estudos Socioeconômi-
cos (Dieese).

Litografia Valença
Havia uma reunião marcada para o dia 10, onde o sindicato e a direção da empresa

discutiriam alguns assuntos pendentes e ainda o acordo coletivo.
A reunião foi desmarcada e a empresa já entrou em contato com o sindicato para

marcar uma nova data.

Senado aprova
obrigatoriedade de licença-
maternidade de seis meses

O Senado aprovou o
projeto que torna obriga-
tória a licença-maternida-
de com duração de 6 me-
ses., tanto para as mães do
setor público quanto do

setor privado. Hoje, a li-
cença maternidade de 6
meses é opcional na inici-
ativa privada - as empre-
sas podem estender a li-
cença de quatro para seis

Sindicato
participa de
reunião da
Agenda 21

No dia 28 de julho, a
direção do sindicato, par-
ticipou da reunião itinerante
da Agenda 21, realizada
pela Secretaria Municipal
do Meio Ambiente e pela
Prefeitura de Barra Mansa,
onde foi discutida a Lei
número 5502/2009, sobre
a substituição e o recolhi-
mento de sacolas plásticas
nos estabelecimentos co-
merciais e como esse pro-
cedimento será feito, evi-
tando ainda mais danos
ambientais causados pelas
sacolas. Participaram re-
presentantes de 68 entida-
des de Barra Mansa e mu-
nicípios vizinhos, empresas
e estabelecimentos comer-
ciais que mostraram preo-
cupação com o Meio Am-
biente.

Secretaria da
Mulher atende
as terças em
Barra Mansa
A Secretaria da mulher

atende todas as terças, no
horário de 8h às 12h, na
subsede. As trabalhadoras
metalúrgicas poderão ter
acompanhamento e escla-
recimentos nos assuntos de
assédio moral, entre outros.

Se você tem alguma dú-
vida, compareça ao sindi-
cato, na Rua Ari Fontenel-
le, nº 362, Estamparia.

Insalubridade na Cilbrás
A empresa não apresen-

tou uma justificativa para o
corte do adicional de insa-
lubridade dos trabalhadores
da empresa. Com isso, a

direção do sindicato entrou
com um processo e o juiz
mandou que fosse feita uma
inspeção na fábrica. A di-
reção do sindicato já con-

tratou um técnico para
acompanhar a inspeção e,
em breve, o Ministério Pú-
blico marcará uma visita às
instalações, aguardem!

SAÚDE DO TRABALHO
Todas as terças, de 14h às 17h, os trabalhadores têm atendimento da Secretaria

de Saúde na subsede em Barra Mansa. Onde podem tirar dúvidas sobre doenças
ocupacionais, acidente de trabalho e outros assuntos sobre a saúde do trabalhador.

meses em troca de incen-
tivos fiscais.

A proposta de emenda à
Constituição segue agora
para a Câmara dos Deputa-
dos.




