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Sul Fluminense, 09/05/2016 Boletim 1320.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

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.
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ACORDO COLETIVO 2016/17

Sindicato entrega
pauta à Votorantim

Sindicato aguarda a empresa chamar para a primeira
rodada de negociação para o acordo coletivo

Confira a pauta de reivindicação
do sindicato entregue à Votorantim

Reajuste Salarial: INPC pleno e um aumento
real, a reposição da perda salarial do ano
anterior

Piso Salarial: R$ 1.500,00

Cartão Alimentação:     R$ 350,00 sem custos
aos trabalhadores

Bonificação de férias:     50% do salário; dos
quais 20% serão pagos após o retorno

Auxílio Creche:     R$ 420 (aumento de 20%)

Folga no dia do aniversário: Que a
empresa conceda uma folga no dia do
aniversário do trabalhador.

Licença maternidade/paternidade:     180
dias para as trabalhadoras e 20 para os
trabalhadores

A manutenção das cláusulas do acordo
anterior

O Sindicato dos Metalúrgicos
do Sul Fluminense entregou a
pauta de reivindicações à
direção da Votorantim. O
sindicato colocou apenas
oito itens na pauta para
agilizar as negociações com
a empresa.

Entre os itens econômicos, os
trabalhadores pedem um
aumento real,  piso salarial de
R$ 1.500,00 e cartão
alimentação de R$ 350,00 ao
mês, sem desconto aos
trabalhadores. Agora, o
sindicato espera a empresa
marcar uma primeira rodada
de negociação para o acordo
coletivo 2016/2017.

- Os trabalhadores já
pagaram o preço pela crise
econômica do país no ano
passado. Esperamos que, em
2016, as empresas revejam a
postura e valorizem a
importância de sua mão de
obra. O trabalhador não
pode continuar perdendo o
seu poder aquisitivo – disse
Silvio Campos, presidente do
Sindicato.


