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Land Rover
oferece migalhas
Sindicato colocará em votação nesta sexta-feira,

dia 6, às 16 horas, na entrada da montadora

CONFIRA A PROPOSTA

ACORDO COLETIVO

PLR – R$ 3.000,00 a ser pago
no dia 30/06/2017

5% de aumento salarial a partir
de agosto de 2016 para quem
recebe até R$ 8.000,00

Auxilio Creche de R$ 280,00 ao
mês
Renovar o banco de horas

Em reunião realizada na tarde
desta quarta-feira, dia 4, a
montadora Land Rover
apresentou ao sindicato uma
proposta para o acordo coletivo
2016/17.  O órgão sindical
colocará os itens em votação,
por aclamação, nesta sexta-feira,
dia 6, na portaria da montadora
inglesa, a partir das 16 horas.

O Sindicato dos  Metalúrgicos
do Sul Fluminense avalia que a
proposta está aquém dos anseios
dos trabalhadores da Land Rover.
A direção quer uma melhoria da
proposta como, por exemplo, o
aumento no valor da PLR e ao
menos a reposição do INPC
(Índice Nacional Preço ao
Consumidor), que pode fechar
em 10%.

Mesmo não satisfeito com a
proposta, o sindicato decidiu
colocar em votação nesta sexta-
feira, dia 6, às 16 horas, na
portaria da montadora. A
votação ocorrerá por
aclamação.

A proposta é um gatinho
e não um JAGUAR

Dos 16 itens apresentados
pelo sindicato, a Land Rover
respondeu apenas quatro,
sem atender os anseios dos
trabalhadores.
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Festa será  no
domingo, dia 15
Entrega das cartelas começará na segunda-feira, dia
9; serão distribuídos mais de R$ 75 mil em prêmios

A 10º edição da ‘Festa do
Trabalhador’ será no próximo dia
15 de maio, domingo, a partir das
9 horas, no Recreio dos
Trabalhadores, na Vila Santa
Cecília, em Volta Redonda. Será
distribuído um festival de prêmios:
sete poupanças de R$ 5 mil;
uma de R$ 10 mil e o prêmio
principal de R$ 30 mil,
(totalizando R$ 75 mil em
premiação), além de prêmios
extras. O evento é uma realização
do Sindicato dos Metalúrgicos.
“Mesmo com a crise econômica,
não podemos deixar de realizar a
festa para os metalúrgicos que já
virou tradição para a categoria”,
comenta Silvio Campos, o
presidente do órgão sindical.
Como em outras edições, o
sindicato colocará postos para
retiradas das cartelas nas entradas
das principais empresas. Os
associados terão que apresentar,
na retirada da cartela, o
contracheque do mês de abril/
2016 ou recibo de pagamento da
mensalidade do sindicato, também

PRÊMIOS

Sete poupanças

de R$ 5 mil

Uma poupança

de R$ 10 mil

Outra de

R$ 30 mil
As cartelas são

intransferíveis e os
prêmios entregues

apenas
aos associados

referente ao mês de abril,
comprovando a filiação. Terão
ainda os postos de distribuição em
todas as sedes do sindicato (Volta
Redonda, Retiro, Barra Mansa e
Resende), das 8h30 às 17h.
Aqueles que assinarem a ficha de
sindicalização (ativos e inativos)
também poderão participar do
festival de prêmios.
A entrega das cartelas começará
na segunda-feira (9/5). No caso
da distribuição nas sedes do
sindicato, o prazo termina no dia
13 de maio, sexta-feira, às 17h.
 No sábado, dia 14, haverá
apenas um ponto para a retirada:
na sede de Volta Redonda (Rua
Gustavo Lira, 9, Centro), das 8 às
15 horas. No dia do evento (15
de maio, domingo) os
sindicalizados também poderão
retirar a sua cartela no local do
evento, segundo a direção do
sindicato.  As cartelas são
intransferíveis e os prêmios serão
entregues apenas aos associados.
A entrega do evento será um quilo
de alimento não perecível.


