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Votorantim Siderurgia

Aciaria Elétrica – Setor do FornoAciaria Elétrica – Setor do FornoAciaria Elétrica – Setor do FornoAciaria Elétrica – Setor do FornoAciaria Elétrica – Setor do Forno
Além das ameaças e os maus tratos, os

forneiros estão passando por dificuldades
com a falta de pessoas para executarem o
serviço. O trabalho que deve ser executado
com seis pessoas, quase sempre é feito por
apenas dois ou três para cada forno, ou até
mesmo para os dois fornos da área. É um
setor agressivo e de grande caloria, os
forneiros têm trabalhado sobrecarregados e
exaustos, o que torna sacrificante a
realização das tarefas. Como se isto não
bastasse, existe um horário de X e Y, que,
na maioria das vezes, não é praticado
corretamente. Muitas vezes não tem hora
para sair e sempre inventam um horário
diferente. Esta é também uma situação
que está se repetindo e que trouxe graves
consequências. Cobrar segurança é correto,
o que não é correto é contribuir para que
ela não aconteça. O sindicato irá cobrar
providências para que este problema seja
solucionado e para que não venhamos, no
futuro, lamentar alguma tragédia.

PPR/2012PPR/2012PPR/2012PPR/2012PPR/2012
Alguns setores demostraram dúvidas

em relação às pontuações e valores que
foram apresentados no pagamento da
PPR/2012, no último dia de fevereiro.
Disseram que trabalhadores da mesma
gerência e com metas atingidas conforme
normas e critérios do programa que foi
elaborado, não receberam a mesma coisa.
O próprio trabalhador disse que já
conversou com a coordenadoria e a mesma
se comprometeu a analisar a situação junto
à direção, mas não houve retorno. O
sindicato estará cobrando da direção da
empresa maiores explicações para que o
trabalhador receba o que lhe é de direito e
tenha melhores esclarecimentos quanto aos
critérios e metas que foram aplicados.

Aciaria Elétrica – Prepotência eAciaria Elétrica – Prepotência eAciaria Elétrica – Prepotência eAciaria Elétrica – Prepotência eAciaria Elétrica – Prepotência e
Arrogância IIArrogância IIArrogância IIArrogância IIArrogância II

A direção do sindicato está recebendo
diversas reclamações de trabalhadores
sobre o tratamento inadequado e

desumano que recebem dos gestores do
setor, no qual a arrogância e prepotência
predominam. As ameaças de
advertências, ganchos e até de demissões
são constantes, são palavras que
humilham o trabalhador, afetando seu
estado moral e psicológico. Chegou-se ao
ponto de o trabalhador não ter o direito
de reivindicar nada. Lembramos que
fatos desta natureza já ocorreram em
outras ocasiões, abalando o estado
emocional do funcionário e
comprometendo a segurança no
trabalho. O respeito é base para um bom
relacionamento e uma boa produtividade.
Este tratamento se caracteriza como
ASSÉDIO MORAL, que dá ao trabalhador
direito de mover uma ação judicial contra
o praticante. Esperamos que a empresa
resolva esta situação. Caso continue,
estamos a disposição do trabalhador
juridicamente e estaremos destacando os
nomes dos assediadores em nossos
boletins. Esse é o recado!

Desde o início do ano, o Sindimetal-SF está recebendo inúmeras reclamações dos funcionários
desta empresa, tanto de Barra Mansa, quanto de Resende. Já estamos trabalhando para que

essas injustiças acabem e informamos aos trabalhadores que eles não estão sozinhos nessa briga!

Barra Mansa

Os trabalhadores que fazem
manutenção nos setores de aciaria elétrica
e laminação reclamaram das condições de
trabalho nesses setores, pois ficam
expostos ao calor excessivo, poeiras, e não
recebem o adicional de insalubridade,
sendo que esta área é considerada

Resende
insalubre.

Outra reclamação, é que não existe em
setor algum da empresa um caixa eletrônico
24 horas. Quando os companheiros
precisam sacar dinheiro, ou fazer algum
pagamento, os mesmos tem que se deslocar
para o centro de Resende, sendo a cidade

mais próxima.
Outro problema que ainda não foi

solucionado é o dos funcionários da
laminação, onde vários companheiros que
são Operador I fazem função de operador
II. Já passou da hora de resolver este
problema!
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Metalúrgica Vulcano
PPR/2012 – PPR/2013PPR/2012 – PPR/2013PPR/2012 – PPR/2013PPR/2012 – PPR/2013PPR/2012 – PPR/2013
Em conversa com a direção da empresa

sobre o pagamento da 2ª parcela da PPR/
2012, conforme solicitado pelo sindicato, a
empresa informou que não pode se
comprometer com uma data, devido
inadimplência de outras empresas. Mas
assim que puder irá efetuar o pagamento.
O sindicato espera que a empresa reconheça
o empenho e a paciência que os
trabalhadores vêm tendo!

Declaração MédicaDeclaração MédicaDeclaração MédicaDeclaração MédicaDeclaração Médica
A Vulcano se comprometeu a analisar –

caso a caso –, o período de tempo que o
trabalhador se ausentou da empresa e o
seu retorno, entendo que, se não houver
abuso de horas, estas horas não serão
descontadas e nem haverá a necessidade
de restitui-las. O sindicato estará

acompanhando estes casos.
Vale TransporteVale TransporteVale TransporteVale TransporteVale Transporte
O sindicato recebeu a denuncia que a

Vulcano estava cortando o vale-transporte
de alguns funcionários. Quando cobrada
pelo sindicato sobre este assunto, a empresa
disse que alguns funcionários estavam
fazendo uso indevido do vale, e que o
trabalhador que faz o uso correto do
benefício – para pagar a passagem de ir e
vir – não está sendo prejudicado. Se algum
trabalhador foi cortado indevidamente, deve
apresentar no departamento pessoal o
endereço de correspondência e lhe será dado
o vale correspondente. O sindicato entende
que, para cortar o vale dos funcionários, a
empresa deve ter como comprovar que ele
está fazendo uso indevido. Orientamos os
funcionários prejudicados a levarem o

Os trabalhadores que vão de moto
para o trabalho pediram a intervenção
do sindicato na questão de vagas para
guardarem suas motos. Muito deles ficam
até 20 minutos na portaria aguardando
pelas vagas deixadas pelos companheiros

Saint Gobain
de outro turno, sendo que a empresa
desativou o bicicletário e poderia permitir
que os trabalhadores guardassem suas
motos neste local até que a empresa
reative o bicicletário. Uma questão fácil
de se resolver.

Estacionamento para motosEstacionamento para motosEstacionamento para motosEstacionamento para motosEstacionamento para motos

Vários trabalhadores relatam ao
Sindicato, sobre uma situação que há
muito tempo vêm ocorrendo na empresa.
A Takes Power é uma empresa de grande
porte, prestadora de serviço para várias
outras empresas de grande porte, como:
CSN, Votorantim (unidades Barra Mansa
e Resende) entre outras. Na unidade da
Votorantim em Resende, recebemos
reclamações de que a empresa, paga um
salário muito baixo pelos serviços
realizados e pela sua dimensão, são
diversos profissionais como: eletricistas,
soldadores, mecânicos, serralheiros
montadores, maçariqueiros e etc. A carga
horária é muita puxada, muitos tem que
trabalhar quase todos os dias, sempre
depois do horários, ao sábados, domingos
e feriados. Só que essas horas extras não
são contabilizadas no cartão e nem pagas
no contra cheque – são pagas em dias
diferentes aos dos dias dos pagamentos,
em folhas suplementares, vindo a
prejudicar em vários encargos sociais, como
13º terceiro, férias, FGTS, na indenização
e na aposentadoria. Outra situação é que
a empresa paga um salário baixo, não
tem um plano de saúde, não dá uma cesta
básica, e o desjejum e o almoço é fornecido
pela Votorantim. As informações que os
trabalhadores, passaram ao sindicato, é
a que a empresa, está ficando rica com a
exploração dos trabalhadores, investindo
somente em bens materiais e não em seu
patrimônio maior, que são seus
funcionários. O sindicato já está tomando
as medidas legais para que a empresa
regularize os pagamentos das horas-extras
dos trabalhadores.

Takes Power

documento solicitado ao RH da empresa, mas
vamos continuar acompanhando o caso, para
que não haja injustiça.


