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As  10:30h do  dia  10  de junho de 2022,  na sala da GOREH,  reuniram-se  para fins de realizacao da
1° reuniao da  Mesa  Permanente de  Negociagao  Local,  em cumprimento a clausula 63 do ACT 2022/2023,

por  parte  da   empresa:   Claudia  Vanessa  (GOREH)  e  Erica  Mendonca  (Administradora  -  GOREH),  e  o
SINDMETRO,  na ocasiao  representado por Telma  Barbosa  (Diretora de  Generos  e Raca), Daniel Fonseca

(Diretor de  Saude  do  Trabalhador),  Valmir Assis  (Vice-  Presidente),  Renner  Ribeiro  (Diretora de  Formagao
Politica  e  Cultural),  Ang6lio  Gomes  (Diretor de Assuntos  Juri'dicos),  Jose  Natalicio  (Diretor de  lmprensa  e

Comunicagao) e Luiz Soares (Diretor Presidente).

Inicialmente  a  GOREH  esclareceu que conforme  clausula  63 do ACT 2022/2023,  a  presente  mesa
tern por finalidade "aferir. avaliar e analisar o cumDrimento do Dresente Acordo Coletivo de Trabalho".

Em  seguida.  passamos  a  discutir a  Pauta  encaminhada  pelo  SINDMETRO  para  a  la Mesa Lcoal,  ponto a

ponto:

1.   Avanco da COVID na empresa

0 diretor presidente falou  sobre o  nova  aumento de casos  no  Estado e na empresa, mencionando
o   retorno   do   uso   de   mascaras   por  algumas   entidades.   Ressaltou-se   a   preocupaoao   com   a
revogagao das  resolue6es de enfrentamento a  COVID diante deste cenario. Solicitam a criagao de
urn protocolo local.

A  GOREH  mencionou  que  no inlcio da  pandemia foram  criados  protocolos e  controles locais  e  as
informag6es eram prestadas a Administracao Central. Com o avaneo, os protocolos passaram a ser
nacionais  e  com  o  declinio  do  ndmero  de  casos,  a  diretoria  revogou  as  resolug6es  nacionais  e
orientou que cada STU cumpra os decretos estaduais.

Como  sugest6es  para  compor o  protocolo,  o  sindicato  sugeriu  o  incentivo  ao  uso de mascara,  o
retorno do revezamento para os ASO- Conducao e a ado9ao de trabalho remoto.

Questionada quanto a redugao da disponibilidade de alcool em gel nas areas, a GOREH verificou e
informou  o estoque  atual  desse  material  no armaz6m  e  ressaltou que  a solicitagao deste material,
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A  GOREH  tamb6m  informou  que  providenci.afa  campanhas  de  comunicacao  que  incentivem  os
cuidados com  a  COVID como  urn todo, inclusive uso de mascara e alcool em gel.  Nova semana de
testagem ocorrefa ap6s o perlodo de Sao Joao.

Quanto as propostas para o protocolo, a GOREH ficou de levar o assunto a Mesa Nacional.

2.   Condig6es de trabalho

0  sindicato  entregou  relat6rio  sobre  as condi06es de trabalho e pediu que seja anexo a  presente
ata.

Outro  panto  levantado  foi  quanto  a  redugao  da  quantidade  de  postos  de  seguranca  nos  t]ltimos
anos, que coloca ASOs conducao e bloqueio em risco.

Em seguida, se  mencionou a situacao da oficina da  COLOC,  bern como outros postos de trabalho

que  precisam   de   manutenQao  estrutural   (Ex:   salas  com  infiltrac6es,   banheiros  sem  assentos
sanifarios, pias quebradas, entre outros)

0 diretor pediu  que  seja tratada como  prion.dade  a  inseguranca  dos ASOs condutores durante o
deslocamento para troca de cabine e dos ASOs estacao tanto no blociueio e demais acessos, como
quando da necessidade de se deslocar entre os iisuarios pela platafomna para tratar de problemas
operacionais.  Adicionalmente,  §e  pediu  providencias  pare  reforcar  a  seguranca  na  entrada  do
estacionamento da oficina de Cajueiro e PM-CAJ.

Por fim, se apresentou a demanda dos maquinistas para alterar junto ao CCO a esc-ala de liberagao
das  composie6es.   Vanessa  sugeriu  que  esta  demanda  seja  tratada  diretamente  com  o  CCO,
quando do retorno de ferias do GOTRA, Carlos Eduardo.

A GOREH se comprometeu  em,  no prazo de vinte dias, levar a GIAFl, GOSEG, GIOPE e chefia de

gabinete o relat6rio apresentado`, bern como os pontos discutidos.

3.   Fa[ta de fardamento para os funcionarios

A   GOREH   repassou   ao   sindicato   as   informag6es   prestadas   pela   COGES.   -   0   manual   de
fardamento  foi   publicado  por  meio  da  RRE  397/21   e,  com   base  nele,  esta  sendo  montado  o

processo licitat6rio.

4.    Faltade Epls

A falta de Epls de seguranga sera verificada na reuniao do plano de seguranga.

5.   SIGEPE -Desconto sindical

0   diretor   apontou   que   quando   o   empregado   atinge   a   margem   consjgnavel   permitida   para
descontos  em folha, por conta de empfestimos e afins, o desconto sjndical nao 6 realizado e alguns
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empregados nao percebem  que deixam de contribuir com o sindicato, conforme pafagrafo unico da
clausula 58 do ACT vigente.

AGOREHmencionouqueocalculodefolhaprecisacumpriralegislacaodemaneiraarespeitaro
limite   de   30%   de   desconto  e   que   o   empregado   que   atinge   este   limite,   deve   cumprir  suas
contribuio6esdemaneiraaviilsa.Porsetratardelegislacaosupra,naohacomotrataresteassunto
de maneira local. 0 assunto sera levado a mesa nacional.

6.   Atendimento psicol69jco

lnicialmente  a  GOREH esclareceu que atualmente temos  no quadro apenas  uma  psic6loga  e que
suas  atMdades  sao  de  psicologia  organizacional  de  maneira  que  nao se  pode fazer atendimento
cli'nico no ambjto da empresa.

Questionada  quanto  a  exi§t6ncia  de  parcerias  que  facam  este  tipo  de  atendimento,  a  GOREH
mencionou  que os encaminhamentos  sao feitos  ao CAPES  e acompanhados  periodicamente  pela

psic6loga  e  pelo  assistente  social,  ressaltando  os  limites  de  atuagao  da  empresa  e  que  muitos
casos  precisam  de  envolvimento  da  fami'lja.   Ressaltou  que  para  o§  casos  enquadrados  como
acidentedetrabalho,oatendimentopsicol6gicoestaprevistonosconveniosdasaudeocupacional.

Por fim,  a  GOREH  mencionou  que  a  necessidade  de  programas  de  RH  Iigados  a  psicologia tern
sido discutida nacionalmente.

7.   Ticket incorporado -Reajuste do lpcA -ACT 2022

Por competencia, o assunto sera tratado na mesa nacional.

Perguntadoaospresentessediscordamousetemalgoaacrescentar.Nadamaisfoiacrescentado.A
reuniao  foi  encerrada  as   12:45h.   Para  constar,  foi  lavrada  a  presente  ata,  assinada  por  todos  os
presentes.


