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Informativo Semanal do Sindicato dos Metalúrgicos da Região Sul Fluminense

Volta Redonda, 23/04/2009 - Edição nº 401

Cláusulas Econômicas:Cláusulas Econômicas:Cláusulas Econômicas:Cláusulas Econômicas:Cláusulas Econômicas:
Manteve todos os itens, exceto o da PPR.Manteve todos os itens, exceto o da PPR.Manteve todos os itens, exceto o da PPR.Manteve todos os itens, exceto o da PPR.Manteve todos os itens, exceto o da PPR.
- Reajuste conforme o INPC que, segundo o Dieese, irá variar entre 5% e 6%;
- - - - - PRR 2009 -PRR 2009 -PRR 2009 -PRR 2009 -PRR 2009 - o valor de R$1.060,00, R$1.060,00, R$1.060,00, R$1.060,00, R$1.060,00, pagos até o dia 20 de maio de 2009, passou

para R$ 1.100,00, R$ 1.100,00, R$ 1.100,00, R$ 1.100,00, R$ 1.100,00, a serem pagos dia 8 de maio de 2009 e um complemento de R$ 200,00
(duzentos  reais) a serem pagos em 31 de dezembro de 2009.

- Bonificação de R$ 800,00, pagos no dia 1º de julho- Bonificação de R$ 800,00, pagos no dia 1º de julho- Bonificação de R$ 800,00, pagos no dia 1º de julho- Bonificação de R$ 800,00, pagos no dia 1º de julho- Bonificação de R$ 800,00, pagos no dia 1º de julho, para os funcionários que, para os funcionários que, para os funcionários que, para os funcionários que, para os funcionários que
prestam serviço em Itaguaí (RJ). prestam serviço em Itaguaí (RJ). prestam serviço em Itaguaí (RJ). prestam serviço em Itaguaí (RJ). prestam serviço em Itaguaí (RJ). (Sistema pro  rata)(Sistema pro  rata)(Sistema pro  rata)(Sistema pro  rata)(Sistema pro  rata)

Nos seguintes critérios:
- Para os que auxiliarem no período de um mês, um abono de R$ 100,00.
- Por seis meses o abono passa para R$ 400,00, com um adiantamento de mais R$ 400,00.
- Cesta básica: - Cesta básica: - Cesta básica: - Cesta básica: - Cesta básica:  terá direito a cesta básica todos os trabalhadores com freqüência superior

a 95%, com participação dos trabalhadores com o valor de R$ 1,06 ao mês, descontado
em folha.

-     Realinhamento de faixa salarialRealinhamento de faixa salarialRealinhamento de faixa salarialRealinhamento de faixa salarialRealinhamento de faixa salarial
Conforme regra vigente, atingindo as avaliações periódicas, o reajuste para Torneiro conven-

cional, Mecânico de manutenção e Soldador será o seguinte:
- Salário inicial: R$976,40,
- Após 90 dias do período de experiência: R$1.055,42
- Avaliação de desempenho satisfatória após nove meses da admissão: R$1.134,47
- Avaliação de desempenho satisfatória após quinze meses da admissão: R$1.203,10
- Manutenção dos itens do acordo anterior- Manutenção dos itens do acordo anterior- Manutenção dos itens do acordo anterior- Manutenção dos itens do acordo anterior- Manutenção dos itens do acordo anterior.....

Acordo coletivo 2009 da VAIS

Diretor da Comunicação:
Carlos Pinho

Jornalista responsável:
Beth Rezende (MTb 25965/RJ) e Thais Soares

Jornal do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos
de Volta Redonda e Região Sul Fluminense.

Rua Gustavo Lira, 9, Centro - Volta Redonda
CEP.: 27253-280 - Telefax: (24) 2102-2800

Em reunião realizada ontem (23) com o sindicato, após a reprovação da  proposta anterior, a Vais
apresentou uma nova proposta para o acordo coletivo. E justificando-se  que em função de algumas
áreas em que a empresa presta serviços estarem paradas, não há possibilidades de avançar mais na
proposta.  Veja abaixo a nova proposta:

VOVOVOVOVOTTTTTAÇÃO DAÇÃO DAÇÃO DAÇÃO DAÇÃO DA PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTAAAAA:::::
A votação da proposta será realizada nesta sexta-feira, dia 24, no horário de 8h

às 16h30, na oficina 1 da empresa. Sua participação é decisiva!


