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Sul Fluminense, 2/7/2013. Boletim nº 1022.

Nova proposta da Votorantim
para o Acordo Coletivo 2013/2014
Na última segunda-feira (1º/7), a

Votorantim se reuniu com o sindicato
para mais uma rodada de negociação
do Acordo Coletivo 2013/2014. A
empresa apresentou duas propostas

PROPOSTA 1:
— Reajuste Salarial - INPC (7,16%),
retroativo a maio/13;
— Antecipação da PPR de 50% do salário
nominal, limitado em R$ 3 mil, a ser pago
em 31/7/13 (opcional);
— Cartão Alimentação - R$ 115 ou cesta
básica, a partir de 1º/outubro/13;
— Ampliação da licença maternidade
para 180 dias, após deferimento do
pedido do INSS;
— Piso Salarial - R$ 1.100, retroativo a
maio/13.

PROPOSTA  2:
— Reajuste Salarial - INPC (7,16%), a
partir de julho/13 + abono de R$ 300;
— Antecipação da PPR de 50% do salário
nominal, limitado em R$ 3 mil, a ser
pago em 31/7/13 (opcional);
— Cartão Alimentação - R$ 115 ou cesta
básica, a partir de 1º/outubro/2013;
— Ampliação da licença maternidade
para 180 dias, após deferimento do
pedido do INSS;
— Piso Salarial - R$ 1.100, retroativo a
maio/13.

Caso uma das propostas seja
aprovada, os trabalhadores que
desejem optar pela não antecipação do
recebimento da PPR devem entrar em
contato com o DHO da empresa até o
dia 10/7/2013.

O sindicato, desde o início, vem
primando garantir a data-base para
maio/2013 e a reposição do INPC. Por
isso, acredita que a “Proposta 2” está
fora da posição defendida pelo sindicato.

Veja ao lado como será a cédula de
votação. Caso seu volto seja sim, não
deixe de assinalar uma das proposta.

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

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

TRABALHADOR DA VOTORANTIM

 [     ] PROPOSTA 1

- Reajuste Salarial - INPC (7,16%), retroativo a maio/2013;
- Antecipação da PPR de 50% do salário nominal, limitado em R$ 3 mil, a ser pago em 31/
7/2013 (opcional);
- Cartão Alimentação - R$ 115,00 ou cesta básica, a partir de outubro/2013;
- Ampliação da licença maternidade para 180 dias, após deferimento do pedido do INSS;
- Piso Salarial - R$ 1.100,00, retroativo a maio/2013

[     ] PROPOSTA 2

Reajuste Salarial - INPC (7,16%), a partir de julho/2013 + abono de R$ 300,00;
Antecipação da PPR de 50% do salário nominal, limitado em R$ 3 mil, a ser pago em 31/7/
2013 (opcional);
- Cartão Alimentação - R$ 115,00 ou cesta básica, a partir de outubro/2013;
Ampliação da licença maternidade para 180 dias, após deferimento do pedido do INSS;
Piso Salarial - R$ 1.100,00, retroativo a maio/2013

[     ] NÃO (GREVE)

[     ] SIM

que serão levadas para apreciação
dos trabalhadores na próxima quinta-
feira (4/7), em votação na portaria da
empresa, das 6h às 17h. Veja abaixo
as propostas:
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Em defesa da democracia e
dos direitos dos trabalhadores, a
Força Sindical e as demais
centrais vão retomar em 11 de
julho a mobilização pela pauta
trabalhista e exigir que o governo
e o Congresso Nacional  coloquem
em prática as reivindicações da
classe trabalhadora por um Brasil
melhor, com desenvolvimento,
distribuição de renda, cidadania e
justiça social.

O objetivo é destravar a
pauta no Congresso Nacional e
nos gabinetes dos ministérios,
além de mais investimentos em
saúde, educação e transporte
público de qualidade.

Dia Nacional de Luta comDia Nacional de Luta comDia Nacional de Luta comDia Nacional de Luta comDia Nacional de Luta com
greves e mobilizaçõesgreves e mobilizaçõesgreves e mobilizaçõesgreves e mobilizaçõesgreves e mobilizações

Entre as bandeiras que serão
levantadas está o fim dos leilões
do petróleo, o fim do fator
previdenciário, a redução da
jornada para 40 horas semanais
sem redução do salário, a reforma
agrária e o fim do Projeto de Lei
4330, que propõe na verdade
uma reforma trabalhista escondida
atrás de uma proposta de
regulamentação da terceirização.

Neste Dia Nacional de Luta, os
dirigentes do Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul Fluminense,
assim como outros dirigentes
sindicais e trabalhadores de
diversas categorias e os
movimentos sociais estarão nos

locais de trabalho e de grande
concentração pública fazendo
manifestações, protestos,
paralisações e greves por uma
série de reivindicações. De forma
unificada, organizada e consciente.

Vale ressaltar que a pauta
trabalhista foi aprovada e
divulgada para a sociedade
brasileira na Conferência Nacional
da Classe Trabalhadora (realizada
em 2010 no Pacaembu). E, em
março deste ano, por intermédio
da 7ª Marcha em Brasília, com
mais de 50 mil manifestantes, ela
foi reapresentada à presidência da
República, ao Congresso Nacional
e ao Supremo Tribunal Federal.

11 DE JULHO TRABALHADORES VÃO LEVAR ÀS RUAS EM TODO O BRASIL A PAUTA DE REIVINDICAÇÕES DA CLASSE TRABALHADORA

Sindicato leva paraSindicato leva paraSindicato leva paraSindicato leva paraSindicato leva para
reunião denúnciasreunião denúnciasreunião denúnciasreunião denúnciasreunião denúncias
dos trabalhadoresdos trabalhadoresdos trabalhadoresdos trabalhadoresdos trabalhadores
Durante a reunião de segunda-

feira, o sindicato levantou algumas
questões que os trabalhadores têm
reclamado com frequência. Entre
elas, a questão do turno de 6h na
GLQ (Demag), no qual os trabalha-
dores estão fazendo seis turnos de
0h seguidos, sem conseguir folgar
no domingo. A empresa informou
que irá reduzir um turno, desta forma
eles farão cinco 0hs, conseguindo
assim folgar no final de semana.

Outro ponto é a lavagem do
uniforme dos trabalhadores da Aciaria
(manutenção e elétrica). A empresa
garantiu que começará logo a
lavagem, que está apenas finalizando
a contratação da lavanderia.

Nesta quarta-feira (3/7) o
sindicato estará em Resende,
conversando com a gerente da
área de acabamento - junto com o
DHO - para acertar a situação dos
trabalhadores que exercem a
função de Operador 2, mas
recebem como Operador 1.

Justiça indefereJustiça indefereJustiça indefereJustiça indefereJustiça indefere
pedido dapedido dapedido dapedido dapedido da
VVVVVotorantimotorantimotorantimotorantimotorantim

O Juiz do Trabalho não
aceitou o novo laudo de
insalubridade que a
Votorantim tentou impor, que
cortaria a insalubridade de
vários trabalhadores. Após a
recusa do sindicato em aceitar
o laudo, a empresa entrou com
processo na justiça para que
fosse decidido. A resposta veio
na semana passada, com o
indeferimento do pedido.

O próximo passo é
aguardar que a justiça marque
a audiência para resolver a
situação, ou seja, para que seja
feito um novo laudo pericial,
elaborado por um perito de
confiança da justiça.

Atenção eAtenção eAtenção eAtenção eAtenção exxxxx-----
funcionáriosfuncionáriosfuncionáriosfuncionáriosfuncionários

da CSNda CSNda CSNda CSNda CSN:::::
processo daprocesso daprocesso daprocesso daprocesso da

“Hora de“Hora de“Hora de“Hora de“Hora de
Refeição”Refeição”Refeição”Refeição”Refeição”

Informamos que o
atendimento aos traba-
lhadores do processo de
“Hora de Refeição” da CSN
continua. Aqueles que
desejarem consultar o
andamento do seu processo
devem comparecer ao
quarto andar da sede do
Sindicato dos Metalúrgicos,
na Rua Gustavo Lira, nº9, no
Centro de Volta Redonda.
Terças e quartas, no horário
de 9h às 12h e 14h às 17h e
procurar a Dra. Stella ou Dr.
Maurício.


