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Informativo Semanal do Sindicato dos Metalúrgicos da Região Sul Fluminense

Sindicato e Votorantim
negociam acordo de turno
Após a reprovação da

proposta, o sindicato e a
Votorantim se reuniram,
ontem (30), para mais
uma negociação do acor-
do de turno.

A empresa apresentou

Veja as propostas apresentadas pela empresa:

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

duas propostas, com o
mesmo valor, mas com
reflexo diferente no bol-
so do trabalhador no que
diz respeito a dedução do
imposto de renda. Lem-
brando que, apesar do

acordo de turno dos tra-
balhadores de Resende
ter o vencimento apenas
em maio de 2010, a pro-
posta é válida para as duas
unidades, com as mes-
mas formas de pagamen-

to e validade do acordo.
A votação das propos-

tas será na sexta-feira, dia
4, de 6h às 16h30, em
Barra Mansa. Em Resen-
de, a votação será de 7h
às 16h30.

Abono de R$ 3.500,00 Parcela de R$ 1.750,00 (2x)
Número de

dependentes:
Percentual de

dedução do IR (%)
Valor a

descontar (R$)

      0                     8.67                303,64

      1                     7.74                271,19

      2                     6.82                238,75

      3                     5.89                206,30

      4                     4.96                173,86

Número de
dependentes:

Percentual de
dedução do IR (%)

Valor a
descontar (R$)

      0                     1.35                23,65

      1                     0.73                12,84

      2                     0.11                 2,02

      3                       0                   0,00

      4                       0                   0,00

Lembrando que na proposta do abono parcelado, em cada parcela será descontado os valores
apresentados na tabela. A primeira parcela será paga em 72 horas, após a assinatura do acordo,

e a segunda no dia 15 de janeiro de 2010, caso aprovada.

NÃO ESQUEÇA!
Votação nesta sexta-feira, dia 4, de 6h às 16h30,
em Barra Mansa. Em Resende, de 7h às 16h30.


