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Sul Fluminense, 04/06/2013. Boletim nº 1000

Amanhã é o dia de
dizer um grande NÃO!

Amanhã, dia 5, serão votadas as propostas da Votorantim para o Acordo Coletivo
e para a renovação do Acordo de Turno de Revezamento. O sindicato só está
levando essas propostas absurdas para votação para mostrar para a empresa a
insatisfação dos trabalhadores com o que foi oferecido.

Se a Votorantim quer sentir o grau de insatisfação do trabalhador, é exatamente
isso que será demonstrado na urna.

Na votação, haverá duas cédulas: uma para o pessoal administrativo e outra
para o pessoal do turno de revezamento, que terá que votar também a renovação
do acordo de turno. Os votos para o Acordo Coletivo serão contabilizados juntos,
apesar das cédulas serem diferentes.

Veja abaixo os dois modelos.

CAMPANHA SALARIAL 2013/2014

[        ] SIM                      [        ] NÃO

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas, de Material Elétrico, de Material Eletrônico e
de Informática da Região Sul Fluminense

TRABALHADOR DA VOTORANTIM

- Reajuste salarialReajuste salarialReajuste salarialReajuste salarialReajuste salarial – 5% em setembro/2013
- Antecipação da PPR Antecipação da PPR Antecipação da PPR Antecipação da PPR Antecipação da PPR de 30% do salário-base no mês de
agosto, com limitação de R$ 3 mil.

Você concorda com a proposta oferecida
pela empresa para o Acordo Coletivo
2013/2014?

Trabalhador, sindicalize-se! Preencha a ficha no verso
deste boletim e entregue a um representante do

Sindicato dos Metalúrgicos.

[        ] SIM                      [        ] NÃO

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas, de Material Elétrico, de Material Eletrônico e
de Informática da Região Sul Fluminense

TRABALHADOR DA VOTORANTIM

- Reajuste salarialReajuste salarialReajuste salarialReajuste salarialReajuste salarial – 5% em setembro/2013
- Antecipação da PPR Antecipação da PPR Antecipação da PPR Antecipação da PPR Antecipação da PPR de 30% do salário-base no mês de agosto, com
limitação de R$ 3 mil.

- - - - - Abono de turno Abono de turno Abono de turno Abono de turno Abono de turno - 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.

Você concorda com a proposta oferecida pela empresa
para o Acordo Coletivo 2013/2014?

Você concorda com a proposta oferecida para a
renovação do Acordo de Turno?

[        ] SIM                      [        ] NÃO

ADM
INISTRATIVO

TURNO



Diretor da Comunicação:
Bartolomeu Citeli

Texto e diagramação:
Assessoria de Comunicação

Fale conosco:
comunicacao.smsf@terra.com.br
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Trabalhador unido, sindicato forte!
Preencha a ficha de sindicalização e faça parte do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense,

a verdadeira trincheira de luta do trabalhador. Fazemos a nossa parte, faça a sua. Sindicalize-se!
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