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Sindicato diz não a
proposta de 0% de

reajuste no ACT

VOTORANTIM - CAMPANHA SALARIAL 2016

Em reunião sobre a renovação do
Acordo Coletivo de Trabalho com
o Sindicato dos Metalúrgicos, a
Votorantim ofereceu zero de
reajuste para seus trabalhadores.

Sem percentual para o reajuste
dos salários, a empresa ofereceu:
reajuste no piso salarial que
passaria a ser R$ 1.250; reajuste
no cartão alimentação, aumen-
tando o valor para R$ 150; e o
reajuste no auxílio-creche,
passando o valor para R$ 385.

A Votorantim alegou não ter
condições de dar reajuste no
salário dos trabalhadores em
consequência da crise, que
atinge em cheio a sua produção.

O sindicato se recusou de
imediato a levar essa proposta
aos trabalhadores e julgou um
desrespeito à classe traba-
lhadora que, nos últimos meses,
vem sofrendo assédio moral,
com as ameaças de demissão e
submetendo a situações de
constrangimento e vexaminosa
diante de seus colegas de

trabalho, como é o caso da
implantação do bafômetro no
início da jornada de trabalho.

Durante a reunião, a empresa
ainda chegou a oferecer um
abono aos trabalhadores em
troca de um reajuste salarial, no
valor de R$ 1.650,00. O
sindicato recusou em mesa, na
mesma hora, por compreender
que isso representa um prejuiso
ainda maior para o trabalhador,
que, ao longo do tempo, terá o
valor de sua aposentadoria
comprometido ainda mais com
as perdas inflacionárias.

“O sindicato tem que defender
os interesses dos trabalhadores,
não somente nas questões
imediatas como as condições de
trabalho ou acordos referentes
ao turno. É sua obrigação alertar
sobre as perdas que terão no
futuro, como na hora da
aposentadoria, caso fosse
aprovado um abono salarial, já
que este valor não é incorporado
no  salário do trabalhador”,

O sindicato tem que
defender os interesses
dos trabalhadores,
não somente nas
questões imediatas
como as condições de
trabalho ou acordos
referentes ao turno. É
sua obrigação alertar
os trabalhadores das
perdas que terão no
futuro...’

esclarece a representação
sindical.

O sindicato pediu que a
próxima reunião não demore
a acontecer para que a
conclusão do acordo seja o
mais breve possível.

‘

Representação sindical
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Trabalhadores estão correndo o
sério risco de perder seus direitos
conquistados ao longo de tantos
anos de lutas históricas no país.
Vários desses direitos estão
ameaçados pelo projeto de
regulamentação de terceirização,
que amplia a desigualdade hoje
já vivida por mais de 12 milhões
de trabalhadores contratados de
forma indireta.

Outras preocupações são com a
possibilidade de negociação
direta entre patrão e empregado

Governo interino coloca
em risco direitos dos

trabalhadores
e a prevalência do “negociado
sobre o legislado”. Segundo os
especialistas, o que está se
deliberando é pela formalização
do desequilíbrio entre o capital e
o trabalho e o enfraquecimento
do tecido de proteção social dos
trabalhadores.  

A reforma da Previdência Social
também tem pontos importantes
que podem mudar. A instituição
da idade mínima para a
aposentadoria deverá retardar a
aposentadoria de milhares de

brasileiros. A idade sugerida é de
70 anos para mulheres e 75 anos
para homens.

Não se pode perder de vista que
todo e qualquer direito aplicado
ao trabalhador deve ser no sentido
de melhorar a sua condição
social e não a de prejudicar.

O governo não pode atender aos
caprichos dos empresários. E a
crise financeira não pode servir
de pretexto para retirada de
direitos dos trabalhadores.

DESCONTO DE 30% PARA
SINDICALIZADOS NOS TRATAMENTOS
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