
As empresas da região estão
demorando a finalizar as nego-
ciações do acordo coletivo 2014/
2015. Tem empresa que ainda
nem iniciou as negociações.

O sindicato alerta que não abrirá
mão da data base, o que significa
que, dure o tempo que durar, as
empresas terão que pagar
retroativo ao 1º de maio.

O sindicato patronal (Metalsul) se
reuniu na quarta-feira, dia 28, com
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Empresas não avançam
nas negociações do

acordo coletivo 2014/15

CAMPANHA SALARIAL 2014 Saúde do
Trabalhador é

tema da
1ª Conferência
Macrorregional

Volta Redonda sediou, na semana
passada, a 1ª Conferência Ma-
crorregional de Saúde do
Trabalhador e da Trabalhadora.

O evento aconteceu no Centro
Universitário Geraldo Di Biase
(UGB), antecedendo a Conferência
Estadual sobre o tema.  Mais de
300 pessoas participaram, repre-
sentando instituições da região que
desenvolvem ações voltadas à
saúde do trabalhador. Entre eles,
representando o sindicato,
participaram os diretores Rui
Freitas e Theodoro.

As conferências têm como objetivo
definir políticas públicas no campo
da Saúde do Trabalhador e
promover a ampliação e a
efetivação do controle social, além
de incentivar a discussão de
propostas relativas à saúde do
trabalhador no âmbito regional.

Ao final do evento, foram eleitos
os delegados que irão participar
Conferência Estadual.

O SINDIMETAL -SF  informa
aos trabalhadores que
ajuizaram ação de perdas  do
FGTS, (correção feita pela “TR”
que não acompanha a
inflação) que o número do
processo é 0001483-
96.2014.4.02.51.04.

INFORME SOBRE
PROCESSO DO FGTS -

Correção do Saldo

representantes do Sindicato dos
Metalúrgicos e apresentou somente
o reajuste salarial baseado no
INPC, que é de 5,82%. E nem
sequer avançou em nenhum dos
outros ítens, entre os 21 que
constam na pauta.

Em receber a  recusa do sindicato
em levar à votação, o Metalsul
propos a suspensão das negociações.
Na próxima reunião o sindicato
patronal deverá trazer algum avanço
para o acordo coletivo.

Em notícia publicada em jornal de
grande circulação, o grupo
Votorantim vem apresentando
melhorias no seu desempenho em
todos os negócios, principalmente
em metais, aço e mineração.
Inclusive, a empresa divulgou o seu
balanço financeiro afirmando que
foi um dos melhores trimestres dos
últimos dois anos, com crescimento
de 11% em receita líquida.

Ainda segundo o veículo de
informação, os fatores que
contribuíram para a recuperação
dos negócios foram o crescimento
nas vendas, aumento de preços,
depreciação do real frente ao
dólar e controle de custos e
despesas administrativas.

Votorantim publica o
melhor balanço do
trimestre em 2 anos

Quanto as negociações do acordo
coletivo 2014/2015, a empresa

até o momento não marcou data
para negociar com o sindicato.
Lembrando que a data base já foi

prorrogada e a empresa terá que
pagar retroativo a 1º de maio.

O sindicato vem recebendo
denuncias sobre déficit de pessoal,
ou seja, a empresa está produzindo
a todo vapor, em média 10 mil
toneladas por dia, e não para as
máquinas nem para a troca de turno.

A direção do sindicato está
aguardando a empresa para dar
continuidade as negociações do
acordo coletivo.

Fonte: Valor Econômico
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Principais momentos da 8ª
Festa do Trabalhador, em VR

O sindicato entregou 8 carros zero quilometros e uma poupança de R$ 15 mil.
Além das atrações musicais, brinquedos e animação para criançada e ainda

distribuição de vários brindes.

Sindicato volta a receber documentação
sobre o processo do FGTS

O sindicato vai reabrire o atendimento
para receber a documentação sobre
o processo do FGTS. O serviço deverá
durar pouco, em torno de 2 meses, a
partir desta quinta-feira (29), no horário

de 8h `sa 12h e de 13h30 às 17h.
Documentos necessários: cópia do
RG, CPF, comprovante de residência,
Carteira Profissional (pág. foto (frente
e verso) e contratos de trabalho),

cartão do PIS/PASEP ou a página da
CP onde consta o número do PIS/
PASEP, extrato análitico do FGTS. E
no caso de aposentado, carta da
aposentadoria.


