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Infelizmente a empresa mais uma vez se apresenta contra os
trabalhadores, quando não aceita a reivindicação do Sindicato, que
busca uma forma de motivação aos trabalhadores que estão se dedicando ao máximo para cumprir com as metas da empresa, lutando
para evitar a ocorrência de acidentes e ainda tendo que trabalhar em
um clima de TERROR, como este que está sendo espalhado dentro
da refinaria.
A empresa divulgará os números de fechamento da PR2013,
com a média das áreas, onde alertamos os trabalhadores quanto ao
método de calculo, que mudou este ano, ou seja, cada equipe ou individual, conforme ficou definido no programa de PR, terá um calculo
que poderá ser diferente da média de sua área.
O SINDQUÍMICOS de Barcarena não aceita este resultado, pois todos
os trabalhadores sabem muito bem que os principais causadores dos problemas ocorridos foram alguns Gestores da empresa, que não atentaram para o que dizia aquele que vive o dia-a-dia lidando com
os problemas de operação e manutenção.
Agora querem mais uma vez que os trabalhadores venham pagar por seus erros?
Os trabalhadores estão fazendo esta pergunta: SERÁ QUE ELES IRÃO ABRIR MÃO DOS HONORÁRIOS DE ADMINISTRADOR QUE RECEBEM TODO ANO DA EMPRESA???
Por mais que já tenha sido definidos pelos Acionistas e demais donos da empresa, o trabalhador
exige RESPEITO, a final de contas, não é este um dos “VALORES” da NORSK HYDRO.
O SINDICATO, OS TRABALHADORES E SEUS FAMILIARES ESPERAM MAIS HUMANIDADE POR

através da revisão da PR, no mínimo para
03(três) Salários Base!
PARTE DA EMPRESA,

REVISÃO DA PR JÁ! 03(TRÊS) SALÁRIOS BASE!
A Diretoria.

Sentença sobre os processos das Horas Itineres Turno
Belém e Barcarena – Sairão no dia 14 de Março corrente
Conforme os números dos processos a seguir, todos os trabalhadores esperam ansiosamente e confiam que a justiça será
feita e a empresa pagará muito caro pelo despreparo de seus
gestores e pela falta de respeito com que tratam a todos da
MAIOR REFINARIA DE ALUMINA DO MUNDO, como eles próprios gostam de dizer.
Processo Belém: 228-87.2013.5.08.125
Processo Barcarena: 1638-20.2012.5.08.125
A Diretoria.
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