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Sul Fluminense, 22/7/2016 - Boletim 1357.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

Metalúrgicos da
Votorantim aprovaram o
Acordo Coletivo 2016/17

VOTORANTIM – CAMPANHA SALARIAL 2016

Nesta quinta-feira, dia 21/7, tra-
balhadores das unidades de
Resende e Barra Mansa aprova-
ram a proposta da Votorantim
sobre o Acordo Coletivo de
Trabalho 2016/2017.
A proposta aprovada garante
o reajuste salarial de 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.
Será pago um abono de R$
600 a todos os funcionários no
próximo pagamento. O cartão
alimentação será de R$ 165
(com o congelamento do valor
da participação do trabalha-
dor), o auxílio creche passou a
ser R$ 385, e o piso salarial no
valor de R$ 1.250. Foi apro-
vada também a opção de adi-
antamento de 50% do 13º
salário para quem tem direito.
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Além disso, foram mantidas as
cláusulas do acordo anterior.
A votação teve a participação
de 1.339  funcionários, entre
eles 830 disseram sim, e
outros 504 votaram não e
um nulo e quatro brancos.
Apesar das várias tentativas de
garantir a reposição integral do
INPC, que sempre foi priorizada
durante as negociações, a
empresa alegou enfrentar

dificuldades nesse período de
crise que o país está vivendo.
A política da atual direção do
sindicato é promover e garantir
a comunicação com os traba-
lhadores. E, como não poderia
ser diferente, na campanha
salarial deste ano conseguiu
dialogar, de forma permanente,
com a categoria, garantindo
assim a participação de todos
e, como sempre fez, respei-
tando a decisão da maioria.
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