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Sul Fluminense, 14/7/2016 - Boletim 1351.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

Votorantim reclama mas
produção está em alta

VOTORANTIM – CAMPANHA SALARIAL 2016

Mesmo tendo a certeza que ainda pode melhorar,
sindicato levará as propostas à votação amanhã (15),

de 6h às 16h, nas duas unidades da empresa
Ninguém melhor que o próprio
trabalhador para comprovar que
a produção na Votorantim vai “de
vento em polpa”. Inclusive, várias
áreas da empresa vem exigindo
horas extras dos funcionários até
mesmo em dia de folga.

Apesar de está ocultando seus
resultados, os trabalhadores têm
testemunhado o quanto a empresa
vem produzindo. Sabe-se que em
junho, o programado para a produ-
ção do aço líquido na aciaria, em
Resende, foi de 69.500 toneladas
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>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’

e o resultado superou essa expec-
tativa. Inclusive, a laminação tam-
bém vem batendo recordes.

É bom ressaltar que esse tipo de
notícia é sempre um motivo para
comemorar. Assim, o sindicato pa-
rabeniza a empresa, mas também
faz questão de ressaltar que esse
sucesso de produção se deve ao
empenho e ao nível de qualifica-
ção dos metalúrgicos. E, é por isso,
que tem certeza que as propostas
apresentadas até agora na cam-

panha salarial ainda podem me-
lhorar e muito.

Afinal, não é justo os trabalhadores
se esforçarem tanto para que a em-
presa tenha esse resultado e na
hora do reconhecimento financeiro
a empresa vem somente com 6%
de reajuste salarial. Isso não paga
nem as perdas da inflação, que
acumularam 9,83% (INPC). E isso
sem somar as perdas do ano pas-
sado, quando a empresa se negou
a dar qualquer percentual de repo-
sição aos trabalhadores.

VEJA ABAIXVEJA ABAIXVEJA ABAIXVEJA ABAIXVEJA ABAIXOOOOO, AS HUMILDES PROPOST, AS HUMILDES PROPOST, AS HUMILDES PROPOST, AS HUMILDES PROPOST, AS HUMILDES PROPOSTAS QUE A EMPRESA APRESENTAS QUE A EMPRESA APRESENTAS QUE A EMPRESA APRESENTAS QUE A EMPRESA APRESENTAS QUE A EMPRESA APRESENTOU AOS TRABALHADORESOU AOS TRABALHADORESOU AOS TRABALHADORESOU AOS TRABALHADORESOU AOS TRABALHADORES:::::

“VAMOS DIZER NÃO. AINDA PODE MELHORAR!”


