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Sindicato apresenta
pauta de reivindiações

para Votorantim
Na última terça-feira (6/5), a
direção do Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul Fluminense se
reuniu com representantes da
Votorantim para esclarecimento da
pauta de reivindicações para o
Acordo Coletivo 2014/2015,

Sindicato começa
negociações com Metalsul
Na última semana, o Sindicato
dos Metalúrgicos do Sul
Fluminense e o Sindicato Patronal
- Metalsul se reuniram para
esclarecimento da pauta de
reivindicações.

Para a próxima semana, será
marcada uma nova reunião de
negociação da pauta do Acordo

CAMPANHA SALARIAL 2014

elaborada através de uma pesquisa
com os funcionários da empresa.

Está agendada uma segunda
reunião para semana que vem,
para dar continuidade às
negociações.

O sindicato já denunciou
à Vigilância Sanitária o
caso de intoxicação
alimentar que aconteceu
durante o almoço da
Votorantim Resende, na
última quinta-feira (1/5).

Na ocasião, mais de 50
trabalhadores passaram
mal e foram encaminha-
dos para o ambulatório
da empresa e até para o
hospital.

A Vigilância Sanitária está
fiscalizando e apurando o
acontecido e o sindicato
está acompanhando de
perto para dar o retorno
aos trablhadores o mais
breve possível.
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Coletivo 2014/2015, que foi aprova-
da em assembleia pelos trabalha-
dores das empresas do Metalsul.

A expectativa do sindicato é que
as empresas agilizem as
negociações, porém, lembramos
que o Metalsul é composto por
diversas empresas, o que acaba
atrasando o fechamento do Acordo.

Entenda como funciona a Licença Maternidade
Gestantes

A profissional tem direito a 120 dias de
licença-maternidade, com pagamento de
salário. Durante o período de licença-
gestante, a profissional recebe a
remuneração em forma de salário-
maternidade, direto do empregador, que
depois recebe o valor da Previdência Social.

Adoção ou Guarda Judicial

A mulher que adota ou que recebe
uma criança sob guarda judicial para
fins de adoção terá direito à licença

maternidade recebendo salário de
acordo com a definição abaixo:

- 120 dias para crianças de até um
ano de idade;

- 60 dias para crianças de um ano e
um dia até quatro anos de idade;

- 30 dias para crianças de quatr
o anos e um dia até oito anos de idade.

Leis

“A prorrogação da licença-maternidade
por mais 60 dias é garantida às servidoras

públicas federais desde que, a servidora
se manifeste favoravelmente ao benefício
até o final do primeiro mês após o parto
ou a quem adotar ou obtiver a guarda
judicial para fins de adoção de crianças”
(Artigo 2º, parágrafos primeiro e(Artigo 2º, parágrafos primeiro e(Artigo 2º, parágrafos primeiro e(Artigo 2º, parágrafos primeiro e(Artigo 2º, parágrafos primeiro e
segundo, Decreto 6.690/08).segundo, Decreto 6.690/08).segundo, Decreto 6.690/08).segundo, Decreto 6.690/08).segundo, Decreto 6.690/08).

“No setor privado, a lei atual prevê que a
concessão da licença ampliada é
opcional para as empresas, sendo
permitido ao empregador que aderir, o
desconto das despesas em imposto de
renda” (L(L(L(L(Lei 11.770/08).ei 11.770/08).ei 11.770/08).ei 11.770/08).ei 11.770/08).
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