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Informativo do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense Resende, 16 de abril de 2014.

Jornal do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminense
Volta Redonda: Rua Gustavo Lira, 9 - Centro - Telefax: (24) 2102-2800

Subsede: Avenida Antônio de Almeida, 603 - Retiro - Tel: (24) 3346-6179
Barra Mansa: Rua Ary Fontenelle, 362 - Estamparia - Tel: (24) 3323-1584

Resende: Rua Dr. Tavares, 130, Centro - Telefax: (24) 3360-9895 / 3355-4457
www.sindmetalsf.org.br

Com a recusa da proposta, esta
semana o sindicato procurou as empresas
para uma nova rodada de negociação para
o acordo coletivo. Com a  reabertura das
negociações, o sindicato apresentou para
as empresas alguns pontos que estão
sendo mais solicitados pelos trabalhores,
que é a melhoria no valor da PLR, melhoria

Nova proposta será
levada à votação hoje

- Reajuste salarial de 5,38% (INPC), retroativo a 1º de março de 2014.
- Abono para manutenção da jornada de trabalho em 44 horas semanais no valor de
R$ 1 mil, a ser pago em 22/4/14.
- PLR/2014: R$ 2 mil, com pagamento da 1ª parcela no valor de R$ 1 mil, em 22/4/
14 e 2ª parcela no valor de R$ 1 mil, em 31/10/14.
- Adiantamento do 13º salário de 2014: 50% a ser pago 30/4/14 (opcional)
- O valor de desconto sobre o transporte será reduzido para 3%, limitado a R$ 37,22.
- Plano Médico: desconto de 3% do salário nominal. Com 10% de coparticipação nas
consultas e exames, limitado ao valor de R$ 124.

no valor do abono, a redução no valor do
transporte e o limitador no plano de saúde.

Com isso, o sindicato conseguiu que as
empresas atendessem as reivindicações
apresentadas pelo sindicato e, desta forma, foi
conquistada a seguinte proposta (abaixo), que
levada à votação hoje, das 10h às 17h, na
portaria de entrada dos funcionários da Meritor.

CAMPANHA SALARIAL 2014 - PARQUE DE FORNECEDORES

FFFFFiliado a:iliado a:iliado a:iliado a:iliado a:

Informativo do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense Resende, 16 de abril de 2014.

Jornal do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminense
Volta Redonda: Rua Gustavo Lira, 9 - Centro - Telefax: (24) 2102-2800

Subsede: Avenida Antônio de Almeida, 603 - Retiro - Tel: (24) 3346-6179
Barra Mansa: Rua Ary Fontenelle, 362 - Estamparia - Tel: (24) 3323-1584

Resende: Rua Dr. Tavares, 130, Centro - Telefax: (24) 3360-9895 / 3355-4457
www.sindmetalsf.org.br

Com a recusa da proposta, esta
semana o sindicato procurou as empresas
para uma nova rodada de negociação para
o acordo coletivo. Com a  reabertura das
negociações, o sindicato apresentou para
as empresas alguns pontos que estão
sendo mais solicitados pelos trabalhores,
que é a melhoria no valor da PLR, melhoria

Nova proposta será
levada à votação hoje

- Reajuste salarial de 5,38% (INPC), retroativo a 1º de março de 2014.
- Abono para manutenção da jornada de trabalho em 44 horas semanais no valor de
R$ 1 mil, a ser pago em 22/4/14.
- PLR/2014: R$ 2 mil, com pagamento da 1ª parcela no valor de R$ 1 mil, em 22/4/
14 e 2ª parcela no valor de R$ 1 mil, em 31/10/14.
- Adiantamento do 13º salário de 2014: 50% a ser pago 30/4/14 (opcional)
- O valor de desconto sobre o transporte será reduzido para 3%, limitado a R$ 37,22.
- Plano Médico: desconto de 3% do salário nominal. Com 10% de coparticipação nas
consultas e exames, limitado ao valor de R$ 124.

no valor do abono, a redução no valor do
transporte e o limitador no plano de saúde.

Com isso, o sindicato conseguiu que as
empresas atendessem as reivindicações
apresentadas pelo sindicato e, desta forma, foi
conquistada a seguinte proposta (abaixo), que
levada à votação hoje, das 10h às 17h, na
portaria de entrada dos funcionários da Meritor.

CAMPANHA SALARIAL 2014 - PARQUE DE FORNECEDORES


