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Votorantim oferece
4% de reajuste

Após mais uma recusa, du-
rante votação realizada no
último dia 18, representantes
da Votorantrim apresentaram
uma nova proposta para o
ACT, que oferece 4% (arren-
dontando o percentual do
INPC que deu 3,98%), de rea-
juste salarial e mais benefícios.

Como o sindicato havia dito, o
Acordo Coletivo não se resume
somente ao reajuste salarial,
tem também a discussão sobre

Após rejeição de duas propostas da empresa, a
Votorantim faz nova proposta que será votada
na próxima quarta-feira (24), de 6h às 16h

benefícios ao trabalhador.

Veja abaixo a proposta que
sindicato levará à votação nesta
quarta-feira, dia 24/5, no ho-
rário de 6h às 16h, na portaria
da empresa.

A proposta da empresa é re-
troativa a maio, conforme a
data-base dos metalúrgicos.

Mais uma vez, o sindicato re-
afirma a sua posição em defesa
dos direitos dos trabalhadores.

Centrais
reafirmam o dia

24 de maio

CAMPANHA SALARIAL 2017 - VOTORANTIM

REAJUSTE SALARIAL: 4% retroativo a maio;
CARTÃO ALIMENTAÇÃO: R$ 180, a partir de maio, com
limite de desconto de 20%;
PRÊMIO DE ASSIDUIDADE de cinco (5) dias, com opção de
converter dois (2) em remuneração;
PISO SALARIAL: R$ 1400;
Adiantamento do 13º salário, desde que tenha, no mínimo,
seis meses de empresa e não tenha recebido nas férias;
AUXÍLIO CRECHE: R$ 400;
BOLSA AUXÍLIO: nas condições atuais sendo que sem a
abrigatoriedade de alcance de média.

A crise é de proporções ini-
magináveis e teve como pri-
meiras consequências a aber-
tura de inquérito, no Supremo
Tribunal Federal, para inves-
tigar o presidente da Repú-
blica, a pedido da Procuradoria
Geral da República. E também
o afastamento do mandato e
da presidência do partido, o
senador Aécio Neves (PSDB-
MG). Leia íntegra da nota no
verso deste boletim:



Diante do aprofundamento da crise
política após as graves revelações
contidas nas delações envolvendo o
presidente Temer e outros políticos de
expressão nacional, as centrais
sindicais alinham-se à cidadania
democrática para exigir a apuração
rigorosa de todas as denúncias de
corrupção e desmandos que vêm
paralisando o País, criando insegurança
e impactando negativamente a
economia nacional, que se manifesta
na forma da recessão e no crescente e
alarmante índice de desemprego que
assola milhões de famílias de
trabalhadores.
Os trabalhadores exigem o estrito
cumprimento do rito constitucional e a
revalorização do estado de direito como
a via para a devida apuração destas e
das demais denúncias e acusações
que, cada dia mais, pesam sobre o
mundo da política e da administração
pública. Desta forma, recusamos e
combateremos qualquer iniciativa de
promover medidas que afrontem nossa
Constituição democrática e cidadã

Manifesto por Eleições Democráticas e Contra
as Refornas Trabalhista e Previdenciária

como alternativa à grave crise política
à qual o País vem sendo submetido.
O permanente esgarçamento das
instituições republicanas, ocasionado
pelas denúncias e acusações de
corrupção, nos leva a considerar que
falta legitimidade política e social ao
governo para, num momento de grave
crise institucional, política, econômica
e social como a que estamos viven-
ciando, querer jogar sobre as costas
dos trabalhadores e da parcela mais
humilde da sociedade o custo do ajuste
econômico representado pelas propos-
tas de reformas trabalhista e previ-
denciária que tramitam no Congresso
Nacional, às quais exigimos que sejam
imediatamente retiradas da pauta da
Câmara dos Deputados e do Senado
Federal. É importante que este debate
sobre as propostas de reformas
aconteça de forma ampla, envolvendo
as representações dos trabalhadores e
a sociedade civil.

Qualquer solução democrática para a
crise política e econômica nesta

conjuntura passa pela construção de
um amplo e democrático acordo
nacional visando à defesa de nossa
democracia e à construção de um novo
projeto de desenvolvimento nacional,
tarefa que deve mobilizar a sociedade
civil e suas mais importantes -, os
partidos políticos, as centrais sindicais
e as demais organizações dos traba-
lhadores e representações patronais.
Passa, ainda, pela reconstrução da
legitimidade das instituições políticas
da República, o que, no caso do
Governo Federal e do Congresso
Nacional, passa por realizar, no mais
curto espaço de tempo exigido pela
Constituição, eleições gerais e
democráticas.
No dia 24 próximo as centrais sindicais
estarão em Brasília, com a Marcha
Nacional dos Trabalhadores, reafir-
mando todo o nosso repúdio às
propostas de reformas trabalhista e
previdenciária e, ao mesmo tempo,
buscando soluções democráticas para
o atual momento político pelo qual o
País atravessa.


