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VVVVVotorantimotorantimotorantimotorantimotorantim apresenta
proposta para Acordo
Coletivo 2014/2015

Ontem (12/5), foi realizada a
segunda rodada de
negociações entre sindicato e
Votorantim, para o Acordo
Coletivo 2014/2015. Dos
quinze itens apresentados na
reunião de entendimento de
pauta, na semana passada, a
empresa concordou apenas
com dois itens não
econômicos: o fim das
chamadas “Vagas Mapeadas”
e liberação dos cipistas para
cursos de aperfeiçoamento. Já
no item econômico a situação
foi ainda pior. A empresa
ofereceu um reajuste inferior

- Reajuste Salarial:Reajuste Salarial:Reajuste Salarial:Reajuste Salarial:Reajuste Salarial: 5%, a partir de maio/2014;

- Fim das “vagas mapeadas”Fim das “vagas mapeadas”Fim das “vagas mapeadas”Fim das “vagas mapeadas”Fim das “vagas mapeadas”, dando oportunidade de qualquer
trabalhador concorrer a vagas em outras gerências.

- Liberação dos cipistasLiberação dos cipistasLiberação dos cipistasLiberação dos cipistasLiberação dos cipistas para realizarem os cursos de
aperfeiçoamento oferecidos pelo sindicato, quando solicitado.

CAMPANHA SALARIAL 2014

ao INPC, que foi fechado,
também ontem, em 5,82%
para os meses de maio/2013
a abril/2014.

A política deste sindicato
sempre foi de recusar em mesa
qualquer proposta com
reajuste abaixo do INPC.
Como uma forma de
cordialidade e para que o
trabalhador respalde a posição
do sindicato, levaremos a
proposta à votação na próxima
quinta-feira (15/5), de 6h às
17h, na portaria da empresa.
Veja a pauta de reivindicações
no verso deste boletim.

VEJA ABAIXVEJA ABAIXVEJA ABAIXVEJA ABAIXVEJA ABAIXO A PROPOSTO A PROPOSTO A PROPOSTO A PROPOSTO A PROPOSTAAAAA:::::

Data-base: é o período do ano
em que patrões e empregados
representados pelos Sindicatos se
reúnem para renegociar os
termos dos seus contratos
coletivos de trabalho. Neste
período, os trabalhadores podem
reivindicar a revisão de salário,
mais benefícios sociais, apontar
a manutenção do acordo, além
de incluir novas cláusulas. A data-
base de uma categoria é o
momento de início da aquisição
dos direitos trabalhistas
decorrentes da convenção ou
acordo coletivos. Por exemplo, se
uma determinada categoria tem
data-base em maio, mas os
patrões e empregados desta
categoria só fecham o acordo em
novembro, os direitos acordados
deverão ser cumpridos de forma
retroativa, contando a partir do
momento da data-base, neste
caso, o mês de maio. Isso evita
que o empregador tente adiar ao
máximo as negociações.

É o momento do trabalhador se unir aoÉ o momento do trabalhador se unir aoÉ o momento do trabalhador se unir aoÉ o momento do trabalhador se unir aoÉ o momento do trabalhador se unir ao
sindicato e mostrar para a Vsindicato e mostrar para a Vsindicato e mostrar para a Vsindicato e mostrar para a Vsindicato e mostrar para a Votorantim que estaotorantim que estaotorantim que estaotorantim que estaotorantim que esta
proposta não atende suas expectativas eproposta não atende suas expectativas eproposta não atende suas expectativas eproposta não atende suas expectativas eproposta não atende suas expectativas e
merecimento. Vmerecimento. Vmerecimento. Vmerecimento. Vmerecimento. Vamos todos votar NÃO!amos todos votar NÃO!amos todos votar NÃO!amos todos votar NÃO!amos todos votar NÃO!

INPC acumula 5,82%INPC acumula 5,82%INPC acumula 5,82%INPC acumula 5,82%INPC acumula 5,82%
nos últimos 12 mesesnos últimos 12 mesesnos últimos 12 mesesnos últimos 12 mesesnos últimos 12 meses

O Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC) atingiu 0,78% em
abril, ficando praticamente estável em
relação ao 0,82% de março.

Com o resultado de abril, o INPC
acumula variação nos primeiros quatro
meses do ano de 2,90%. O resultado
é 0,24 ponto percentual acima da taxa
de 2,66% de igual período de 2013.

Considerando o período de 12
meses até abril, o índice acumula
alta de 5,82%, superior à taxa de
5,62% dos 12 meses anteriores.
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PPPPPauta de reivindicaçãoauta de reivindicaçãoauta de reivindicaçãoauta de reivindicaçãoauta de reivindicação
VVVVVotorantim 2014/2015otorantim 2014/2015otorantim 2014/2015otorantim 2014/2015otorantim 2014/2015

1 - REAJUSTE SALARIAL 1 - REAJUSTE SALARIAL 1 - REAJUSTE SALARIAL 1 - REAJUSTE SALARIAL 1 - REAJUSTE SALARIAL – Reajuste salarial, a partir de 1º de maio de 2014, com o INPC
pleno, do período de maio de 2013 a abril de 2014, mais 10% (dez por cento) de aumento real;

2 – PISO SALARIAL -2 – PISO SALARIAL -2 – PISO SALARIAL -2 – PISO SALARIAL -2 – PISO SALARIAL - Piso Salarial de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

3 – PLANO ODONT3 – PLANO ODONT3 – PLANO ODONT3 – PLANO ODONT3 – PLANO ODONTOLÓGICO OLÓGICO OLÓGICO OLÓGICO OLÓGICO – Fim do fator moderador no plano odontológico oferecido
pela empresa;

4 -  HORAS EXTRAS4 -  HORAS EXTRAS4 -  HORAS EXTRAS4 -  HORAS EXTRAS4 -  HORAS EXTRAS - Que as empresas bonifiquem as horas extras, de segunda a sexta em
80%; já as prestadas nas folgas, domingos e feriados em 120% e que todas elas sejam pagas no
mês da ocorrência;

5 – CAR5 – CAR5 – CAR5 – CAR5 – CARTÃO ALIMENTTÃO ALIMENTTÃO ALIMENTTÃO ALIMENTTÃO ALIMENTAÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO –cartão alimentação no valor de R$200,00, com uma carga
extra no mês de dezembro de 2014, sem a participação do trabalhador no seu custeio;

6 – V6 – V6 – V6 – V6 – VAAAAAGAS E PROMOÇÕES GAS E PROMOÇÕES GAS E PROMOÇÕES GAS E PROMOÇÕES GAS E PROMOÇÕES – Fim das chamadas “vagas mapeadas”, dando oportunidade
para que qualquer trabalhador possa concorrer a vagas abertas em outras gerencias;

7 – EQUIP7 – EQUIP7 – EQUIP7 – EQUIP7 – EQUIPARAÇÃO SALARIALARAÇÃO SALARIALARAÇÃO SALARIALARAÇÃO SALARIALARAÇÃO SALARIAL – Igualdade de salário para o trabalhador que desempenha a
mesma função de seu colega de trabalho, independentemente de tempo de serviço na função;

8 – BONIFICAÇÃO DE FÉRIAS 8 – BONIFICAÇÃO DE FÉRIAS 8 – BONIFICAÇÃO DE FÉRIAS 8 – BONIFICAÇÃO DE FÉRIAS 8 – BONIFICAÇÃO DE FÉRIAS – Bonificação de férias no percentual de 80% para todos os
seus empregados;

9 - ADICIONAL DE PERICUL9 - ADICIONAL DE PERICUL9 - ADICIONAL DE PERICUL9 - ADICIONAL DE PERICUL9 - ADICIONAL DE PERICULOSIDOSIDOSIDOSIDOSIDADEADEADEADEADE – Pagamento do adicional de periculosidade de 30%
sobre o salário RR, para todos os trabalhadores que trabalham em área periculosa, inclusive os
eletricistas, independente da intermitência (exposição);

10 - ADICIONAL DE INSAL10 - ADICIONAL DE INSAL10 - ADICIONAL DE INSAL10 - ADICIONAL DE INSAL10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDUBRIDUBRIDUBRIDUBRIDADEADEADEADEADE – Pagamento do  adicional de insalubridade, para
todos que trabalham em áreas insalubres, no percentual de 20% (vinte por cento)  sobre o
salário base, acrescido das gratificações  e das vantagens pessoais, ficando ainda, obrigada a
recolher, individualmente, perante a Previdência e Seguridade Social, alíquota suplementar de
6% (seis por cento) do SAT.

11 – LIBERAÇÃO DE CIPIST11 – LIBERAÇÃO DE CIPIST11 – LIBERAÇÃO DE CIPIST11 – LIBERAÇÃO DE CIPIST11 – LIBERAÇÃO DE CIPISTAS AS AS AS AS – Liberação dos CIPISTAS, uma vez por mês, para participarem
de cursos de aperfeiçoamento ministrados pelo Sindicato.

12 – PPP 12 – PPP 12 – PPP 12 – PPP 12 – PPP – Entrega do PPP no prazo máximo de 30 dias, após requisitado pelo empregado, sob
pena do pagamento de multa, a ser revertido para o solicitante, no valor de R$ 100,00 por dia
de atraso;

13 – A13 – A13 – A13 – A13 – ATS TS TS TS TS – Pagamento de ATS no percentual de 1%, por cada ano de trabalho prestado para a
mesma empresa ou grupo econômico;

14 – MUL14 – MUL14 – MUL14 – MUL14 – MULTTTTTA PELA PELA PELA PELA PELO NÃO CUMPRIMENTO NÃO CUMPRIMENTO NÃO CUMPRIMENTO NÃO CUMPRIMENTO NÃO CUMPRIMENTO DO DO DO DO DA AA AA AA AA ACT CT CT CT CT – Pagamento da multa de R$ 1.000,00,
por funcionário, em favor do sindicato dos trabalhadores, no caso de descumprimento da Acordo
Coletivo de Trabalho pela empresa;

15 – CLÁUSULAS ANTERIORES15 – CLÁUSULAS ANTERIORES15 – CLÁUSULAS ANTERIORES15 – CLÁUSULAS ANTERIORES15 – CLÁUSULAS ANTERIORES - Manutenção das Cláusulas do Acordo anterior, desde que
não conflitantes com as da CCT 2014/2015.


