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Recebemos reclamações da for-
ma como a empresa determinou a
apresentação de atestado médico.

Os trabalhadores têm 24 horas
para apresentar o atestado e são
obrigados a entrar pela portaria
principal e se equiparem com to-
dos os EPI's para chegar ao am-
bulatório.

E tem que fazer tudo isso pas-
sando mal. É brincadeira!

Atestado médico

PPP
A Votorantim continua enrolan-

do para entregar os PPP's. Em al-
guns casos, a demora já ultrapas-
sou um ano.

A empresa informou ao sindica-
to que já está sendo feito um pla-
no de ação para acabar com as
pendências.

Esperamos que dessa vez a em-
presa resolva mesmo.

Férias coletivas
na Votorantim

Veja o calendário das férias coletivas:
UNIDADE DE BARRA MANSA

Aciaria Elétrica - Período - 15/12/2010 à 03/012011
Laminador Contínuo de Perfis - 20/12/2010 à 02/01/2011

Gerência de Laminação e bobinas - 20/12/201 a 02/01/2011
Gerência de Oficina e Laminação - 20/12/2010 à 02/112011

Gerência de Controle e Qualidade - 20/12/2010 à 02/01/2011
UNIDADE DE RESENDE

Aciaria Elétrica - Período - 15/12/2010 à 03/01/2011
Laminação à Quente - Período - 20/12/2010 à 02/01/2011

Gerência de Controle e Qualidade - 20/12/2010 à 02/01/2011

Insatisfação com o
plano odontológico
Os trabalhadores estão insatisfei-

tos com os serviços do plano odon-
tológico da Odontoprev.

O tempo de espera de uma con-
sulta pode chegar a dois meses, al-
guns conveniados se recusam a aten-
der os trabalhadores e os dependen-
tes alegando que não recebem di-
reito do plano odontológico.

PR da Comau
Os trabalhadores da Comau rece-

berão  sua participação no resulta-
do até o próximo dia 20/12.
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Renovação da Superonda
É importante que os tra-

balhadores que possuem
a internet via rádio da Su-
peronda compareçam ao
sindicato para a renova-
ção do contrato até o
dia 10 de dezembro.

Os trabalhadores que

optarem por não renova-
rem também deverão com-
parecer para encerrar  o
contrato e não ficarem em
débito. A direção do sin-
dicato está providenciando
novos convênios para ins-
talação de internet.

Reunião com os
ex-trabalhadores da Tubonal
O sindicato convoca os

ex-trabalhadores da Tu-
bonal para reunião dia 8
de dezembro, às 18h, na
subsede do Retiro.

Na reunião, o perito irá
analisar os valores que

cada um terá que rece-
ber, por isso, será uma
reunião demorada, mas
muito importante para
sanar todas as dúvidas
em relação aos valores do
processo.

IRREGULARIDADES NA
VOTORANTIM

- Férias coletivas - São
20 dias de férias coleti-
vas e os trabalhadores
têm dificuldade em tirar
o restante.

- Diferença salarial de
operador do mesmo ní-
vel - a empresa informou
que desconhece a situa-
ção e que os trabalhado-

O sindicato recebeu várias denúncias de irregularidades que vem acontecendo na Votorantim.
Já entramos em contado com a empresa, que assumiu o compromisso de solucioná-los. Veja algumas:

res prejudicados podem
procurar o DHO.

- Situações irregulares
na Aciaria - na troca da
cabeça da barra falsa o
operador carrega o blo-
co que fica na ponta da
barra com peso de, apro-
ximadamente, 30 Kg. E
isso acontece várias ve-

zes, o que vem causando
dores e doenças na colu-
na dos trabalhadores.

- Iluminação insuficiente
em toda a aciaria, falta re-
fletores, alguns não funcio-
nam e outros estão cheios
de poeira deixando a área
em condições inseguras.

- O despoeirizador do

forno panela está funcio-
nando precariamente,
deixando todo setor com-
pletamente empoeirado.

- No setor de lingota-
mento contínuo temos
operações manuais com
peso, o que também vem
ocasionando problemas
de coluna.

Jornada excessiva na
manutenção da

unidade de Resende
Os trabalhadores da

manutenção da unidade
de Resende estão fazen-
do um horário maluco,
com excesso de horas ex-
tras e um turno fixo, o
qual a empresa diz des-

conhecer.
Só que o sindicato já

apurou e constatou que a
denúncia é verdadeira.

Então, Votorantim, não
adianta ignorar, tem que
solucionar.

Acidentes na
Votorantim

O Sindicato recebeu
denúncias dos vários aci-
dentes ocorridos na VO-
TORANTIM. Um absurdo!

A empresa tem que
melhorar o seu programa
de segurança e identificar

a causa de tantos aciden-
tes.

Estamos atentos e ire-
mos tomar providências
já que a saúde e segu-
rança dos trabalhadores
é muito importante.

FIQUE ALERTA
O programa da empre-

sa, FIQUE ALERTA, se-
gundo denúncias dos tra-
balhadores, não está

dando retorno, já que as
sugestões enviadas pelos
companheiros não são
atendidas.

Periculosidade
e Insalubridade

O sindicato esta anali-
sando o acordo entregue
pela empresa referente a
PERICULOSIDADE E IN-

SALUBRIDADE e, em bre-
ve, convocaremos uma
assembleia com os traba-
lhadores.


