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Empresa insiste
em usar a crise

VOTORANTIM – CAMPANHA SALARIAL 2016

Votação será na próxima 6ª-feira, dia 15, no
horário de 6h às 16h, em Barra Mansa e Resende
Mais uma rodada de negociação
com a Votorantim Siderúrgia,
onde a empresa apresentou duas
propostas, que serão levadas à
votação nesta próxima sexta-feira,
dia 15.

Apesar de muita insistência por
parte do sindicato para que a
empresa apresentasse algo que
pudesse chegar mais próximo às
expectativas dos trabalhadores,
houve uma evolução ainda mui-
to modesta.

O sindicato defende a reposição
baseada no INPC pleno, que é o
percentual de 9,83%. Além disso,
a ser pago retroativo a 1º de
maio, que é a data-base dos
metalúrgicos.

A empresa insiste em reforçar que
seu quadro hoje é de crise, como
em todo o país. E é na conta do
trabalhador que ela quer amenizar
o seu prejuízo.

Mas, o sindicato diz não e, mesmo
levando à votação as duas pro-
postas, reconhece que não aten-
dem ao trabalhador. É o traba-

BASTA! JÁ CHEGA!
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lhador que vai decidir.

Para que não haja dúvida na vo-
tação, primeiro, ele decide se acei-
ta ou não uma das opções apre-

sentadas (SIM ou NÃO). Caso
aceite, ele deverá escolher qual
a proposta (PROPOSTA ‘A’ OU
‘B’). Veja abaixo as propostas
apresentadas pela empresa:

Reajuste salarial: 5% para quem
ganha até R$ 3.250, a partir de
julho. Aqueles que recebem acima
desse valor, receberão um aumento
fixo de R$ 162,50. E um abono para
todos no valor de R$ 800, a ser
pago 22/7;
Piso salarial: R$ 1.250;
Cartão Alimentação: R$ 165;
Auxílio Creche: R$ 385.

Reajuste salarial: 6% para quem
ganha até R$ 3.250, a partir de
julho. Aqueles que recebem acima
desse valor, receberão um aumento
fixo de R$ 195. E um abono para
todos no valor de R$ 500, a ser
pago 22/7;
Piso salarial: R$ 1.250;
Cartão Alimentação: R$ 165;
Auxílio Creche: R$ 385.

PROPOSTA ‘A’ PROPOSTA ‘B’
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Receita abre consulta ao
segundo lote de restituição do

Imposto de Renda de 2016
A Receita Federal disponibilizou
na sexta-feira (8), a consulta ao
segundo lote de restituição do
Imposto de Renda Pessoa Física
de 2016. Para a consulta basta
acessar o site da receita federal
(http://www.receita.fazenda.gov.br/
Aplicacoes/ATRJO/ConsRest/
Atual.app/paginas/index.asp). O
crédito bancário para 1.566.533
contribuintes será feito no dia 15
de julho.

Caso o valor não seja creditado,
o contribuinte poderá entrar em
contato com qualquer agência do
Banco do Brasil ou ligar para a
Central de Atendimento: 4004-
0001 (capitais), 0800-729-0001

(demais localidades) e 0800-729-
0088 (telefone especial exclusivo
para deficientes auditivos) para
agendar o crédito em conta-
corrente ou poupança, em seu
nome, em qualquer banco. Os
valores restituídos são corrigidos
pela taxa básica de juros, a Selic.

A restituição ficará disponível no
banco durante um ano. Se o
contribuinte não fizer o resgate nesse
prazo, deverá requerer, por meio da
internet, mediante o Formulário
Eletrônico - Pedido de Pagamento
de Restituição, ou diretamente no
serviço virtual de atendimento da
Receita, o e-CAC, em Extrato do
Processamento da DIRPF.

Metalúrgico
reprova o uso
do bafômetro
Em pesquisa realizada nas por-
tarias da Votorantim, no dia 30
de junho, nas portarias da em-
presa, ficou comprovado que o
metalúrgico é contra a imposi-
ção da empresa sobre o uso do
bafômetro.

Foram consultados 476 trabalha-
dores de Resende e de Barra
Mansa. E o resultado confirmou
que a maioria é contra essa
medida que a empresa adotou há
mais de 3 meses e que vem
provocando constrangimento e
insatisfação.

O sindicato realizou audiência
pública, reunião com o Ministério
do Trabalho e uma mesa redon-
da, com a presença de um repre-
sentante do Ministério Público. E
a empresa suspendeu provi-
soriamente a medida.

“Nós somos definitivamente con-
tra essa medida arbitrária que a
empresa vem impondo aos com-
panheiros metalúrgicos. Temos
lutado em todas as instâncias
para manter essa suspensão.
Não podemos permitir que o tra-
balhador seja humilhado e per-
seguido desta forma. Essa pos-
tura é autoritária e vexatória para
a classe trabalhadora”, rea-firma
a direção sindical.

Entre os 476 metalúrgicos entre-
vistados, 70% foram contra o
uso do bafômetro e o restante
foi indiferente e outros a favor. A
pesquisa foi realizada pelo sin-
dicato para que os trabalhadores
pudessem ser ouvidos sem perder
o anonimato.


