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O Departamento Inter-
sindical de Assessoria Par-
lamentar (DIAP) apresentou
um primeiro balanço da nova
câmara de deputados. Como
era esperado, PT e PMDB
aumentaram suas bancadas,
assim como os partidos da
base aliada como PC do B,
PSB e PDT. Já o PSDB e o
DEM diminuíram sua repre-
sentação.

A avaliação inicial é que
houve uma redução no núme-
ro de representantes dos tra-
balhadores e um aumento de
10% de empresários eleitos.
E, infelizmente, para nós
metalúrgicos, apenas quatro
ou cinco deles são da nossa
categoria.

Já dá para ver que, com
este novo congresso, nossa
vida não será nada fácil.
Existem inúmeros projetos
que tramitam na câmara e no
senado e, dependendo de
como for aprovado, pode
melhorar ou piorar e muito a
vida do trabalhador. Entre eles,
o famigerado fator previ-
denciário e a redução da
jornada de trabalho. Ambos
estão em fase de votação.

Independentemente de
como se comportará nossos
representantes, temos que
nos fortalecer. Sindicatos,
centrais sindicais e todos os
setores avançados da socie-
dade devem se unir e se orga-
nizar para garantir a defesa de
nossos direitos, buscando
ainda ampliar nossas lutas. Só
unidos seremos fortes.

Os velhos e
os novos
desafios

A direção do sindicato
promoverá um grande bin-
go em comemoração ao
Natal, é O NATAL META-
LÚRGICO.

Será no domingo, dia 12
de dezembro, na praça Jua-
rez Antunes, Vila Santa Ce-
cília, a partir de 9h.

Os sócios do sindicato
terão direito a uma cartela e
concorrerão a um carro zero
KM, dez prêmios de R$ 1
mil, uma geladeira duplex,
um fogão de 5 bocas, uma
máquina de lavar e uma TV
LCD de 32”.

Os metalúrgicos que não
são sindicalizados poderão  fi-
liar-se até o dia 31 de outubro.

As cartelas serão entre-
gues a partir do dia 1° de
novembro, nas sedes e sub-
sedes do sindicato, e o só-
cio deverar levar um brin-
quedo. Participe!

Sindicalizado concorrerá a
vários prêmios no Natal

Metalúrgico

Manifestação cobra uma
solução para assassinato

de funcionária da SBM
 A direção do sindicato

realizou na sexta-feira, dia
22, uma manifestação para
cobrar das autoridades agi-
lidade na apuração do as-
sassinato de Maria Apare-
cida Roseli Miranda, ocor-
rido a quase três anos e que
até hoje está sem solução.

Participaram da manifes-
tação os representantes do

sindicato, de associações
que lutam pelos direitos
das mulheres, os pais e fa-
miliares da vítima, entre
outros.

“Conclamamos os funci-
onários e a população para
ajudar a acabar com a im-
punidade e solucionar esse
crime”, disse o presidente
Renato Soares.



ACIARIA ELÉTRICA

IRREGULARIDADES NA
VOTORANTIM

A direção do Sindicato foi procura-
da, por alguns trabalhadores da acia-
ria elétrica da Votorantim para relatar
algumas situações que vem acontecen-
do no setor, tais como:

Desvio de função - Trabalhado-
res exercem uma função e não rece-
bem pela mesma, como é o caso dos
forneiros, que estão recebendo muito
abaixo do valor da função há mais de
um ano.

Assédio Moral - outro proble-
ma é com um supervisor da área,
que há todo momento ameaça os
companheiros com gancho e puni-
ção. Um abuso!

Novo fotógrafo - um líder de
equipe, que é um grande fazedor de
média, virou fotógrafo oficial dos su-
pervisores. Mas é lógico que é pra
prejudicar os trabalhadores, e mais
nada.

Carga horária excessiva - Com
frequencia os trabalhadores são obri-
gados a estender a carga horária para
12 ou até 15 horas, colocando em ris-
co a vida dos trabalhadores, já que o
cansaço é um dos fatores que desen-
cadeiam os acidentes. Tudo por cau-
sa da falta de mão de obra, já que a
empresa vem perdendo profissionais
para a CSA.

Local inadequado para descan-
so - os trabalhadores não têm um
local apropriado para descansarem
durante a hora de refeição, chegando
a procurar lugares que podem por em
risco a sua vida. E já é uma reivindica-
ção antiga.

Férias coletivas - as férias dos
trabalhadores são tiradas quando a
empresa bem entende, e os trabalha-
dores são avisados em cima da hora,
o que impede que seja feita uma pro-
gramação. E é feito da seguinte for-
ma, tira os 15 dias e os outros 5 só
quando a empresa quiser. É brinca-
deira!

GMB/EXPEDIÇÃO
Excessos de horas extras
Recebemos reclamações sobre o

excesso de horas extras no setor da
expedição, com uma jornada de até
15 horas.

Essa jornada é uma grande porta
para a ocorrência de acidentes.

Atenção Votorantim!

Horas extras sem reconhecimento
Recebemos a denúncia de que,

após a implantação do serviço de pon-
to, se o trabalhador fizer meia hora
extra, só será reconhecida após a li-
beração do supervisor, caso contrá-
rio, não serão contabilizadas e muito
menos pagas.

Assédio moral
Um supervisor da área anda prati-

cando assédio moral com os traba-
lhadores.

Grita, age com arrogância e prepo-
tência, o que gera um grande cons-
trangimento entre os companheiros.

É a volta da política do terror.

Atestado médico
Os trabalhadores denunciaram que

quando estão de atestado, são obriga-
dos a apresentar a um gerente, antes
mesmo de levarem ao posto médico.

A dúvida é: será que esse gerente
também é médico pra ter que analisar
doenças e atestados?

Insalubridade e periculosidade
O sindicato está ciente e já enca-

minhou a reclamação para a empresa
sobre o pagamento do adicional de
insalubridade e periculosidade.

A Votorantim  irá rever o laudo
para que haja o reconhecimento das

áreas insalubres e periculosas que
não foram contempladas e em reu-
nião já agendada com o sindicato
nesta semana.

Aguardem mais informações em
nosso boletim.

Todas as irregularidades estão na pauta para uma reunião com a
direção da Votorantim. Cobraremos soluções rápidas para que os
trabalhadores não sejam mais prejudicados por esses problemas.


