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Sul Fluminense, 20/7/2016 - Boletim 1354.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

Sindicato unifica proposta
VOTORANTIM – CAMPANHA SALARIAL 2016

Votação será na próxima quinta-feira,
dia 21/7, no horário de 6h as 16h

Após quase cinco horas em
reunião com os representantes
da Votorantim sobre a renova-
ção do Acordo Coletivo de
Trabalho, o sindicato vai levar
a votação uma nova proposta.
E, mesmo com um baixo índi-
ce de reprovação da votação
anterior, o sindicato conseguiu
avançar.

Com longo debate, o sindicato
convenceu a empresa que o
melhor seria uma única pro-
posta a ser levada à votação,
priorizando o melhor índice de
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>REAJUSTE SALARIAL: 6% para quem ganha até R$ 3.500, a partir de julho. Aqueles que recebem
acima desse valor, receberão um aumento fixo de R$ 210;

>ABONO SALARIAL: R$ 600, a ser pago a todos os funcionário no próximo pagamento;

>PISO SALARIAL: R$ 1.250;

>CARTÃO ALIMENTAÇÃO: R$ 165, com o congelamento do valor de participação do trabalhador;

>AUXÍLIO CRECHE: R$ 385;

> Adiantamento de 50% do 13º salário para quem tem direito (Opcional);

> Manutenção das cláusulas do acordo anterior.

VEJA ABAIXO, A PROPOSTA APRESENTADA:

reajuste salarial, que é o que
pesa de fato na vida profis-
sional do trabalhador.

A posição do sindicato é a de
defender o índice de reposi-
ção integral de 9,83% (INPC),
mas, o sindicato levará à
votação a proposta de 6% e
mais um abono de R$ 600,
que será pago no próximo
salário.

Após várias reuniões e vota-
ções, a direção do sindicato
entende que, caso não seja
aprovado, o melhor cami-

nho será o dissídio coletivo,
já que possibilita a reposição
integral do INPC, retroativo
a maio. Portanto, na cédula
de votação constará a opção
de dissídio coletivo.

A votação será nesta quinta-
feira, dia 21, no horário de
6h as 16h, nas portarias da
empresa, em Barra Mansa
e Resende.

Todos devem participar para
que fique garantida que a
decisão foi da maioria dos
metalúrgicos da Votorantim.


