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Votorantim esclarece pendências
levantadas pelo sindicato

No último dia 14, sindicato e Votorantim estiveram reunidos para tratar as pendências
que o sindicato havia comunicado à empresa, na reunião passada. Veja alguns pontos
que foram esclarecidos pela empresa:

- Salário de operador 1 acima do inicial d- Salário de operador 1 acima do inicial d- Salário de operador 1 acima do inicial d- Salário de operador 1 acima do inicial d- Salário de operador 1 acima do inicial deeeee operador 2 operador 2 operador 2 operador 2 operador 2
São alguns trabalhadores classificados como operador 1, que não podem ser operador 2. Esses poucos trabalhadores nesta situação já
estão há muitos anos na empresa, e seus salários foram sendo reajustados, acabando por ficar acima do teto da faixa do operador 1 e por
ultrapassar o início da faixa do operador 2.

- Excesso de poeira no pátio da GMD- Excesso de poeira no pátio da GMD- Excesso de poeira no pátio da GMD- Excesso de poeira no pátio da GMD- Excesso de poeira no pátio da GMD
A empresa informou que já está sendo providenciada a pavimentação e a troca de maquinário. Enquanto isso, provisoriamente, será feita
a umectação do piso, para amenizar o problema.

- Operador 1 exercendo função de operador 2- Operador 1 exercendo função de operador 2- Operador 1 exercendo função de operador 2- Operador 1 exercendo função de operador 2- Operador 1 exercendo função de operador 2
A empresa informou que, ainda neste mês de maio, esta situação será resolvida.

- Reclamações da cesta básica- Reclamações da cesta básica- Reclamações da cesta básica- Reclamações da cesta básica- Reclamações da cesta básica
A empresa afirmou que a cesta é de ótima qualidade, e, caso tenha algum produto danificado ou estragado, é só procurar o DHO que a troca
será efetuada.

- Insalubridade- Insalubridade- Insalubridade- Insalubridade- Insalubridade
O laudo de insalubridade da empresa foi feito em 1976, por ordem judicial. No ano passado, a Votorantim contratou uma empresa para
fazer novas medições.
No entanto, após o sindicato não concordar com o novo laudo apresentado, que cortaria direitos de muitos trabalhadores, a Votorantim fez
um pedido de revisão, na justiça, do laudo antigo, para que o juiz designe peritos para uma nova medição nas áreas. O sindicato irá
acompanhar o desenrolar do caso, que está virando novela.

- Excesso de horas extras- Excesso de horas extras- Excesso de horas extras- Excesso de horas extras- Excesso de horas extras
O sindicato levou para a mesa a questão de que algumas áreas estão praticando excesso de horas extras. A Votorantim informou que isso
não pode acontecer, e que, a partir de agora, as horas extras serão controladas pelo DHO.
Nessa situação, também estão incluídos os trabalhadores dos turnos X Y.
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A Votorantim, em mesa, pediu
para que, nesta negociação,
pudesse dar um adiantamento de
PLR para os trabalhadores, e
solicitou também que a
compensação financeira do
acordo de turno (que seria paga
em novembro) fosse junto com a

Acordo Coletivo 2013/2014
data base. O sindicato entende
que, se é para por dinheiro no
bolso do trabalhador, não há
problema. O que não pode é
deixar de dar um bom reajuste em
troca dessas antecipações.

A próxima reunião com a
empresa será no dia 21 de maio.

Os cerca de 240 ex-funcionários
da Tubonal, que durante alguns
anos atuou em Volta Redonda até
a empresa entrar em processo de
recuperação judicial, podem
preparar a conta bancária. O
Sindicato dos Metalúrgicos está
finalizando o processo para que
eles possam receber suas
indenizações, dois anos após o
acordo fechado com a direção da
empresa, cuja sede fica em Belo
Horizonte, durante uma assembleia
de credores.

A Tubonal encerrou suas
atividades em Volta Redonda em
junho de 2007. A empresa
arrendou as instalações da Fornasa
e absorveu seus trabalhadores, mas
entrou em crise financeira, situação
que piorou a partir do cancelamento

Fim da novela Tubonal
do contrato com outra empresa de
Minas Gerais, que lhe garantia o
fornecimento de matéria prima.
Quando a Tubonal deixou de
funcionar na cidade do aço, os
empregados foram dispensados sem
receber as indenizações e com dois
meses de salários não pagos. Na
época, o sindicato conseguiu
bloquear um crédito da empresa
para que os salários fossem
quitados, mas ficaram pendentes as
verbas rescisórias.

Pelo acordo fechado na
assembleia de credores – para o
qual o sindicato levou um grupo de
ex-empregados a Belo Horizonte –
a Tubonal vai desembolsar perto de
R$ 3 milhões. O pagamento vai ser
proporcional ao tempo de trabalho
de cada ex-empregado.

Agora em quatro horários, às terças e quintas
de 8h às 12h - aposentados e pensionistas

de 14h às 17h - sindicalizados da ativa
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Dra. Mayara Sant’anna
- Nutricionista -

A estabilidade provisória dos
membros da CIPA (Comissão
In te rna  de  Prevenção de
Acidentes) é também garantida
aos suplentes .  Foi  esse o
entendimento da Quinta Turma
do Tr ibuna l  Super io r  do
Trabalho (TST), que condenou
a Sabó Indústria e Comércio de
Autopeças Ltda. a indenizar
uma empregada,  membra
suplente da CIPA.

A trabalhadora foi eleita
membra suplente da CIPA pelos
empregados da empresa, para
manda to  de  um ano.  No
entanto, foi dispensada pela
empresa sem justa causa, em
pleno gozo da estabilidade
prov i só r ia .  D ian te  d i s so ,
ajuizou ação trabalhista e
p le i teou o pagamento de
indenização pelos salários do
período estabilitário, de um
ano a contar  da data da
demissão.

Suplente de CIPA
também tem

direito à
garantia

provisória no
emprego


