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Votorantim apresenta
Proposta Indecente

Em reunião realizada ontem (28/5)
entre a direção da empresa e o sindicato,
a Votorantim apresentou suas propostas
para o Acordo Salarial e Acordo de Turno
2013/2014. Inclusive, a empresa
preferiu adiantar as negociações do
Acordo de Turno, que só venceria em
novembro. São propostas humilhantes,
que o sindicato poderia ter recusado em

mesa, mas, na certeza de que as
propostas absurdas serão rejeitadas por
100% dos funcionários da empresa, o
Sindmetal-SF não só resolveu divulgá-
las, como também colocá-las em
votação, para que a Votorantim veja a
insatisfação e revolta dos trabalhadores
diante do oferecido, e irão dizer um
grande NÃO!

Propostas da empresa:

Reajuste Salarial de 5%, pagos a partir de setembro de 2013.
Antecipação da PPR de 30% do salário-base no mês de agosto,

com limitação de R$ 3 mil.
Abono de turno em 2 parcelas de R$ 800,00, sendo a primeira

paga em 5 dias úteis após a aprovação da proposta e a segunda
em março/2014.

Com relação aos demais itens da pauta de reivindicação, a empresa sequer
discutiu o que lhe foi apresentado.

A votação acontecerá na próxima quarta-feira (5/6) e serão utilizadas duas
cédulas diferentes, uma para o pessoal do horário administrativo e outra para o
pessoal do turno de revezamento – que terão um voto para a renovação do
Acordo de Turno e outro para o reajuste salarial, ambos na mesma cédula.

O sindicato é contra as propostas da empresa, primeiro porque estão abaixo
do INPC (7,16%) e não vêm acompanhadas de aumento real; e também porque
o abono de turno oferecido é bem inferior ao concedido no acordo passado. O
sindicato repudia as migalhas oferecidas pela Votorantim.

CAMPANHA SALARIA 2013/2014 - CSN

Veja no verso a pauta apresentada pelo sindicato.
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PAUTA DE REIVINDICAÇÕES VOTORANTIM
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2013/2014

1) REAJUSTE SALARIAL
Reajuste salarial, a partir de 1o de maio de

2013, com a variação do INPC no período de 1o
de maio de 2013 a 30 de abril de 2014, aplicado
a todos os trabalhadores, independente da data
de admissão.

2) AUMENTO REAL
Aumento real a ser aplicado sobre os salários

já reajustados conforme item 1.
3) PISO SALARIAL PROFISSIONAL
A partir de 1o de maio de 2012, pagamento do

piso mínimo será de R$ 1100.
4) ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO
Implantação de um adicional por tempo de

serviço (ATS), tendo como base o salário inicial da
função, no percentual de 3% para cada triénio.

5) FUNÇÃO IGUAL SALÁRIO IGUAL
O exercício de atividade profissional diversa da

contratada acarretará o pagamento da multa de
10% (dez por cento) sobre a remuneração do
empregado, sem excluir o seu direito à equiparação
salarial.

6) MULTA DO FGTS
Pagamento da multa de 40% do saldo do FGTS,

para todos os empregados após terem deferidas
suas aposentadorias, de acordo com a decisão
proferida pelo STF, bem como pagamento imediato
para aqueles que já tenham processos judiciais.

7) HORAS EXTRAS
As horas extras que venham a ser prestadas,

na vigência deste ACT, serão remuneradas com o
percentual de 130%.

Adicional de periculosidade no percentual de
30% (trinta por cento) sobre a remuneração mensal,
incluindo as vantagens pessoais.

8) PERICULOSIDADE
Adicional de periculosidade no percentual de

30% (trinta por cento) sobre a remuneração mensal,
incluindo as vantagens pessoais.

9) BONIFICAÇÃO DE FÉRIAS
Aumentar a bonificação de férias para 50%.
10) CESTA BÁSICA
Concessão do ticket alimentação pelas empresas

que não concedem cesta básica. Já para as que
concedem este direito, substituição por ticket

alimentação no valor mínimo de R$ 250.
11) LICENÇA MATERNIDADE
Licença maternidade de 180 dias.
12) ENTREGA DO PPP - PERFIL

PROFISSIOGRÁFICO PROFISSIONAL
Entrega na data da demissão do empregado,

sob pena do pagamento de multa diária de R$
100 (cem reais).

13) MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA ACT
Pagamento de multa no valor de um piso salarial

pelo descumprimento de qualquer cláusula do
Acordo Coletiva de Trabalho, por empregado, a
ser revertida em favor do sindicato.

14) DESCONTO ASSISTENCIAL
a) A empresa descontará dos não associados, a

título de contribuição assistencial, durante o período
de nove meses, o valor de 1% do salário base,
ficando assegurado aos empregados o direito de
oposição no prazo dè 10 dias corridos, contados a
partir da publicação em jornal de grande circulação
e boletim do sindicato, formalizada através de
requerimento individual, que deverá ser entregue
pessoalmente na secretaria do sindicato.

b) A empresa recolherá ao Sindicato dos
Metalúrgicos as importâncias descontadas no prazo
de 72 horas, contado da efetivação do desconto.

c) A empresa arcará com o pagamento dos
valores daqueles que apresentaram sua oposição
junto ao sindicato, devendo recolher à entidade os
referidos valores no prazo de 5 dias da data em
que lhe for apresentada a relação daqueles que
se opuseram ao desconto assistencial.

d) Fica vedado ao empregador ou seu
representante, assim considerado os gerentes,
prepostos, pessoal do RH ou de escritório de
contabilidade terceirizados, a adoção de quaisquer
procedimentos visando a induzir nos empregados
em proceder oposição ao desconto, sendo-lhes
vedado, ainda, a elaboração de modelo de
documentos de oposição para serem copiados pelos
empregados. O empregador ou seu representante
que descumprirem a determinação deste parágrafo
incorrerá nas penalidades legais.

15) MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS DO
ACORDO ANTERIOR, DESDE QUE NÃO
CONFLITANTES COM AS PROPOSTAS
CONSTANTES DESTA PAUTA.


