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Sul Fluminense, 28/6/2016 - Boletim 1347.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

Empresa apresenta nova
proposta para o acordo
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Sindicato colocará em votação nesta quinta-feira, dia 30,
das 6 às 16 horas, na portaria das duas unidades

Em reunião realizada nesta
segunda-feira, 27, a Votorantim
apresentou uma nova proposta ao
Sindicato dos Metalúrgicos do Sul
Fluminense para o acordo
coletivo 2016/2017. Os
representantes dos trabalhadores
irão colocar em votação nesta
quinta-feira, dia 30, das 6 às 16
horas, na portaria das duas
unidades da empresa (Barra
Mansa e Resende).

A proposta é um reajuste
de 6% para aqueles que
ganham até R$ 2.700,00.
Acima desse valor,
receberá um aumento fixo
de R$ 162,00. Além disso,
a Votorantim apresentou
um piso salarial de R$
1.250,00; reajuste no
cartão de alimentação
para R$ 150,00 e auxílio
creche de R$ 385,00.

Nas reuniões, o Sindicato sempre
tem levado o técnico do Dieese
Altair Garcia e o representante da
Força Sindical Pereira para darem
suporte técnico à entidade
sindical do Sul Fluminense.

O presidente Silvio Campos
voltou a dizer que a luta é pela
reposição da inflação (INPC –
Índice Nacional do Preço aos
Consumidores), que fechou em
9,83%. “Exigimos que seja
retroativo a 1º de maio, data-base
dos metalúrgicos. Vamos para a
negociação defender um acordo

justo em que os metalúrgicos
possam recuperar seu poder de
compra, priorizando a qualidade
de vida de sua família”, disse Silvio
Campos.

Desta forma, o sindicato entende
que a proposta não tem condições
de ser aprovado. Portanto,
sindicato orienta a recusa.
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DESCONTO DE 30% PARA
SINDICALIZADOS NOS TRATAMENTOS

DE: CIRURGIA ORTOGNÁTICA,
CIRURGIA DE ATM, FRATURAS DA

FACE, CISTOS E TUMORES
MAXILARES, RECONSTRUÇÃO DE

FACE, DENTES INCLUSOS,
ENXERTOS ÓSSEOS

IMPLANTES

ENDEREÇO: RUA 40, SHOPPING33,
TORRE III, Nº 08 - SALA 1.405 - VILA
SANTA CECÍLIA - VOLTA REDONDA - RJ

TEL: (24)3343-3993

O Sindicato recorreu à Gerência
Regional do Trabalho (GRT),
órgão ligado ao Ministério do
Trabalho, para manter a
suspenção do uso do bafômetro
na entrada das duas unidades da
Votorantim (Resende e Barra
Mansa). O procurador do
Ministério Público do Trabalho,
Rafael Garcia, também participou
da mesa redonda a convite do
Sindicato.
Durante a mesa redonda da
última quinta-feira, dia 23, a
empresa se comprometeu a dar
uma explicação sobre a medida
adotada numa reunião,
acontecerá amanhã (dia 29/6,
quarta-feira) na empresa.

Reunião aconteceu na Gerência Regional do Trabalho


