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CAMPANHA SALARIAL 2011

Votorantim apresenta
novas propostas

A direção do sindicato se reuniu com a Votorantim nesta segunda-feira (dia 13)
para discutir o acordo coletivo 2011. A empresa apresentou duas novas propos-
tas que avançaram no aumento real e uma compensação financeira. A proposta
será colocada para apreciação dos trabalhadores nesta quinta-feira (dia 16), de
6h às 17h30. A Votorantim afirmou que esta é sua proposta limite, e o sindicato
colocou que também está no seu limite, por isso, as opções serão as propostas ou
greve. A decisão é dos trabalhadores!

Proposta 1
- Reajuste salarial - INPC (6,3%) + 2% de
aumento real = 8,3% a partir de julho;
- Abono - R$ 800,00 a ser pago no dia 5
de julho;
- Cesta básica - reajuste de 12% passando
de R$ 85,00 para R$ 95,00;
- Piso salarial - De R$ 650,00 para R$
800,00, reajuste de 23%
- Aos trabalhadores que se aposentarem até
o mês de dezembro de 2011 e que
desejarem serem desligados, a empresa
garantirá o pagamento das verbas
rescisórias e a multa de 40% do FGTS.

Proposta 2
- Reajuste salarial - INPC (6,3%) + 2% de
aumento real = 8,3% a partir de junho;
- Abono - R$ 500,00 a ser pago no dia 22
de junho;
- Cesta básica - reajuste de 12% passando
de R$ 85,00 para R$ 95,00;
- Piso salarial - De R$ 650,00 para R$
800,00, reajuste de 23%
- Aos trabalhadores que se aposentarem até
o mês de dezembro de 2011 e que
desejarem serem desligados, a empresa
garantirá o pagamento das verbas
rescisórias e a multa de 40% do FGTS.

Vamos a votação, é nesta quinta-feira
(dia 16), de 6h às 17h30


