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Negociação ou GREVE!
Após os trabalhadores rejeitarem a proposta da empresa, o Sindicato entrou em contato

com a Votorantim para começarem novas negociações. Além de não apresentar
nenhuma nova proposta, a empresa, em represália, informou que irá implantar o

turno fixo a partir de 9 de dezembro de 2011.
O Sindicato não aceita ameaças aos trabalhadores! Entendemos que o melhor
caminho é a negociação! Por isso estamos convocando uma assembleia para o dia

28/11 – COM BASE NA LEI DE GREVE – já que temos que cumprir o prazo, estipulado
pela lei, de publicarmos o edital convocatório três dias antes da assembleia.

No nosso edital estamos dando prazo para que a empresa recue desta intransigência e
apresente uma nova proposta, para que possamos votar nessa assembléia do dia

28/11. Caso a empresa não apresente nova proposta vamos votar pela greve!
A greve só poderá iniciar-se 48 horas após a deliberação da assembléia, assim como diz

a lei. Vamos cumprir para que a greve seja legal!
Agora, se a Votorantim insistir em dizer que vai implantar o turno fixo, vai pagar pra ver!

Não voltaremos atrás!
Estamos fundamentados pela portaria 412 assinada em 2007, pelo Ministro do

Trabalho Carlos Lupi, que não permite que o turno fixo seja implantado sem consulta
ao sindicato. Exigimos nova proposta ou faremos a greve!

Votorantim

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS, DE MATERIAL ELÉTRICO, DE MATERIAL
ELETRÔNICO E DE INFORMÁTICA DE BARRA MANSA, VOLTA REDONDA, RESENDE, ITATIAIA, QUATIS, PORTO REAL E PINHEIRAL,
por seu Presidente, abaixo assinado, CONVOCA todos os funcionários da VOTORANTIM SIDERURGIA,  que prestam serviços no
TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO, para, com base na Constituição Federal, na Lei de Greve e no Estatuto Social do
Sindicato,  participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA, que realizar-se-á no próximo dia 28 de novembro de 2011, na
portaria principal da Empresa, localizada na Avenida Homero Leite, n.105, Saudade, Barra Mansa, e na Portaria da Empresa em
Resende, na Estrada Resende/Riachuelo, KM 20, Morada da Colina,   com início da votação, por escrutínio secreto, às 05:30 horas
e encerramento às 16:00 horas, sendo que, funcionarão duas urnas coletoras de votos, uma instalada na portaria principal e outra
na entrada da Aciaria,  e outra na portaria principal da unidade de Resende, para discutirem e deliberarem, a seguinte Ordem do Dia:
1. Que a empresa apresente, até a data da Assembléia em 28 de novembro,  nova proposta para a renovação do acordo coletivo
de trabalho para os funcionários que prestam serviços no Turno Ininterrupto de revezamento, com jornada de trabalho de oito horas,
2. Parada Coletiva da Empresa
3.Autorização para o Sindicato paralisar coletivamente os serviços da EMPRESA  partir das 48 horas da notificação da decisão da
Assembléia, conforme determina a Lei de Greve, caso a empresa não reabra as negociações.
2. Autorização para a Diretoria do Sindicato celebrar Acordo Coletivo com a empresa.

RENATO SOARES RAMOS
PRESIDENTE



Conforme a portaria acima, a empresa só pode implantar o turno fixo mediante negociação com o
sindicato. O sindicato é contra a implantação do turno fixo, pois quem trabalha de 8h às 16h tem
perda salarial; quem fica de 16h às 24h, não tem vida social; e os que trabalham de zero hora têm
sua saúde prejudicada.

O Sindicato espera que a empresa use o bom senso e reabra as negociações!

Disciplina a alteração na jornada e no horário de trabalho dos empregados que trabalhem em regime de turnos ininterruptos de revezamento.

O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 87, parágrafo único,
inciso II, da Constituição e no art. 913 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, resolve:

Art. 1º Considera-se ilícita a alteração da jornada e do horário de trabalho dos empregados que trabalhem em regime de turnos ininterruptos de
revezamento, salvo mediante convenção ou acordo coletivo de trabalho.

Parágrafo único. A não observância do disposto no caput implica infração ao disposto nos arts. 444 e 468 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 e enseja a aplicação da multa estabelecida no art. 510 daquele diploma legal.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS LUPI

PORTARIA MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO Nº 412 DE 20.09.2007


