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O sindicato e o Metalsul
iniciaram a negociação do acordo
coletivo 2011 e, na última reunião,
o sindicato patronal apresentou uma
proposta de reajuste que só
contemplava o INPC (6,3%), muito
distante das expectativas dos
trabalhadores.

Mas pior foi a empresa Votoran-
tim, que apresentou uma proposta

Votorantim apresenta
proposta menor que INPC

de reajuste de 5,3%, alegando não
ter condições de oferecer nem o
INPC integral.

O sindicato recusou a proposta na
mesa de negociação e informou à
empresa que não levará para votação
nada que seja abaixo do INPC.

Nem a empresa, nem o Metalsul,
quiseram discutir os demais itens da
pauta de reivindicações nas reuniões

passadas. Com isso, foi marcada
mais uma rodada de negociação
para hoje, dia 18, em que poderá
ser apresentada uma proposta para
ser levada em votação.

O sindicato está lutando para
conseguir ganho real para os
trabalhadores e, assim que houver
um avanço ou uma melhora no que
foi colocado, informaremos.

Eletricista de baixa tensão obtém
adicional de periculosidade

A Parmalat Brasil S.A., apesar
de não ser uma empresa gerado-
ra, transmissora ou distribuidora de
energia elétrica, foi condenada a
pagar o adicional de periculosida-
de a um funcionário que fazia ins-
talações e manutenção na rede de
baixa tensão.

A empregadora entrou com re-
curso contra sentença alegando ser
apenas consumidora de energia
elétrica. Argumentou, ainda, que
o eletrotécnico não fazia jus ao re-
cebimento do adicional, já que não
se submetia à alta tensão e lidava
com a rede elétrica comum, de
220/380 volts, sujeitando-se, as-
sim, ao risco de qualquer pessoa
ao manusear um interruptor ou uma
tomada.

O laudo pericial produzido nos
autos também foi contrário à con-
cessão do adicional, pelo fato de
as instalações da empresa não per-

tencerem ao chamado "sistema elé-
trico de potência", cujas atividades
e áreas de risco estão descritas no
Decreto nº 93.412/1986.

Para a 5ª Turma do TRT/RJ, en-
tretanto, o fato de a recorrente
não exercer o manejo da energia
elétrica como uma atividade fim
e ser apenas consumidora não
constitui empecilho para o rece-
bimento do adicional pelo em-
pregado, entendimento esse já
pacificado no Tribunal Superior do
Trabalho, que editou, através da
Seção de Dissídios Individuais I
do TST, a Orientação Jurispruden-
cial nº 324.

O relator do recurso, desem-
bargador Antonio Carlos Areal,
ressaltou que a referida jurispru-
dência confere o direi to ao
adicional a quem trabalhe com
equipamentos e instalações elétri-
cas similares aos do "sistema

elétrico de potência", como obser-
vado no caso.

OJ-SDI1-324 ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE. SISTEMA
ELÉTRICO DE POTÊNCIA. DE-
CRETO Nº 93.412/86, ART. 2º,
§ 1º. DJ 09.12.2003

“ É assegurado o adicional de
periculosidade apenas aos em-
pregados que trabalham em sis-
tema elétrico de potência em
condições de risco, ou que o
façam com equipamentos e insta-
lações elétricas similares, que
ofereçam risco equivalente, ainda
que em unidade consumidora de
energia elétrica. “

Tal fato ocorre dentro da
Votorantim, em todas as áreas de
atuação de eletricistas. A empresa
afirmou que somente em agosto
finalizará o laudo e resolverá as
situações pendentes.

Fonte: site Denuncio



O Sindicato recebe denúncia
de que tem havido vários
acidentes na Votorantim. Há
companheiros afastados por conta
de queimaduras e fraturas. Vamos
verificar e tomar as providências
cabíveis! Isso não pode continuar!
A saúde do trabalhador deve ser
prioridade!

Unidade Resende

Irregularidades
Os trabalhadores apresentaram

ao sindicato uma lista de reclama-
ções da empresa, que serão apura-

das. Caso confirmadas, serão to-
madas as medidas necessárias
para acabar com tanto desmando.

Carga de trabalho excessiva
O quadro de pessoal é muito

pequeno e os trabalhadores
acabam sofrendo com o excesso
de horas extras e de dobras,
chegando a pegar às 7h com
saída da empresa apenas às
00h30, e às vezes até às 2h da
manhã. E com retorno dentro das
11 horas de descanso, o que é
muito difícil.

Turno fixo
Assédio moral

Há vários casos de assédio
moral na unidade de Resende,
segundo os trabalhadores. A
chefia trata os funcionários, com
desrespeito e humilhação,
constrangendo os companheiros.

Assédio moral é crime!

PPR dos funcionários
Na unidade da Votorantim, em

Resende, o funcionário que pede
conta não recebe a PPR. O que
acontece muito, já que os
trabalhadores não estão aguen-
tando ficar na empresa, pois a
supervisão não está respeitando
os funcionários.

Insalubridade e
prericulosidade

Recebemos denúncias de que
a insalubridade não está sendo
paga para todos os trabalhado-
res. Alguns recebem e outros não,
mesmo atuando na mesma área.
E os trabalhadores afirmam que
a periculosidade tem sido paga
somente para chefia (supervisores,
coordenadores, técnicos especia-
listas), e que o pessoal do turno,
que faz manobras de alto risco,
não recebe.

Refeitório sem condições
de funcionar

Trabalhadores afirmaram que,
se tivesse uma inspeção da
vigilância sanitária, o refeitório
seria fechado, pois não tem
condição alguma de funcionar.
Higiene é coisa séria!

Frequência de acidentes
é preocupante

Alguns trabalhadores da
manutenção têm feito turno fixo,
de 16h até zero hora, de segunda
a sexta-feira, e fazendo plantão
em alguns finais de semana para
pagar hora que fica faltando.
Além disso, os trabalhadores
nunca conseguem tirar a sua hora
de refeição. O turno fixo não pode
ser praticado na empresa, pois
na há nenhum acordo com o
sindicato. Vamos denunciar ao
Ministério Público do Trabalho.

Unidade Barra Mansa

A direção do sindicato recebeu
reclamações sobre serviços que
estão sendo realizados no setor da
GMD em condições inseguras. Um
dos exemplos citados foi no setor
de carregamento de vagões. A
escada utilizada pelos trabalhadores
está quebrada há algum tempo e o
trabalhador fica como uma
marionete, balançando de lá pra
cá. E a ponte rolante que fica no
galpão de lona, onde é realizado
o carregamento e o descarre-
gamento de telas, está em péssimas
condições de uso, com iluminação
precária.

Segundo os trabalhadores, essas
reclamações já foram levadas aos
supervisores, mas nenhuma provi-
dência foi tomada. Com isso, a
empresa está colocando a vida dos
companheiros em risco, além de dar
mau exemplo, já que cobra tanto
dos trabalhadores que cumpram as
normas de segurança.

Uma vergonha!

Condições
inseguras na

GMD-Expedição

O Sindicato dos Metalúrgicos
do Sul Fluminense foi convidado
a participar de uma apresenta-
ção de um projeto do Departa-
mento Intersindical de Estatística
e Estudos Socioeconômicos (Die-
ese), em parceria com o Ministé-
rio do Trabalho, na cidade do Rio
de Janeiro.  O projeto está rela-
cionado ao mercado de trabalho
no estado do Rio de Janeiro. O
resultado servirá, posteriormente,
como subsídio para políticas pú-
blicas.

Sindicato recebe
convite do Dieese


