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Magnetto: Acordo coletivo 2008/2009
O sindicato e a empresa Magnetto se reuniram para negociação do acordo coletivo

2008/2009 dos trabalhadores. A empresa apresentou a seguinte proposta:

Reivindicações dos trabalhadoresReivindicações dos trabalhadoresReivindicações dos trabalhadoresReivindicações dos trabalhadoresReivindicações dos trabalhadores PPPPProposta da empresaroposta da empresaroposta da empresaroposta da empresaroposta da empresa

Reajus te sa lar ia l :Reajus te sa lar ia l :Reajus te sa lar ia l :Reajus te sa lar ia l :Reajus te sa lar ia l :  INPC pleno + 10% de
aumento real;

Bonificação de Horas extrasBonificação de Horas extrasBonificação de Horas extrasBonificação de Horas extrasBonificação de Horas extras::::: de segunda a
sábado 100%, domingos e feriados 150%;

Bonificação de hora noturnaBonificação de hora noturnaBonificação de hora noturnaBonificação de hora noturnaBonificação de hora noturna::::: 40%;

Liberação do cipistaLiberação do cipistaLiberação do cipistaLiberação do cipistaLiberação do cipista: Uma vez ao mês para
participação de curso, quando convocado pelo
sindicato;

Criação de Comissão de Fábrica;Criação de Comissão de Fábrica;Criação de Comissão de Fábrica;Criação de Comissão de Fábrica;Criação de Comissão de Fábrica;

Aumento do ticket refeiçãoAumento do ticket refeiçãoAumento do ticket refeiçãoAumento do ticket refeiçãoAumento do ticket refeição : reajuste de 50%;

Aumento do auxí l io educaçãoAumento do auxí l io educaçãoAumento do auxí l io educaçãoAumento do auxí l io educaçãoAumento do auxí l io educação::::: reajuste do
valor para R$150,00;

PPPPPagamento de insalubr idade;agamento de insalubr idade;agamento de insalubr idade;agamento de insalubr idade;agamento de insalubr idade;

Implantação de Plano de cargo e salário;Implantação de Plano de cargo e salário;Implantação de Plano de cargo e salário;Implantação de Plano de cargo e salário;Implantação de Plano de cargo e salário;

PPRPPRPPRPPRPPR -  R$4.000,00,  com antec ipação de
R$2.000,00 e revisão de metas e critérios;

FFFFFim da taxa de consulta médica;im da taxa de consulta médica;im da taxa de consulta médica;im da taxa de consulta médica;im da taxa de consulta médica;

Atendimento aos trabalhadores afastados:Atendimento aos trabalhadores afastados:Atendimento aos trabalhadores afastados:Atendimento aos trabalhadores afastados:Atendimento aos trabalhadores afastados:
E s t a b e l e c e r  u m a  p o l í t i c a  d e  a t e n d i -
m e n t o  a o s  t r a b a l h a d o r e s  a f a s t a d o s ,
a l é m  d e  g a r a n t i r  t o d o s  o s  d i r e i t o s  d o s
t r a b a l h a d o r e s  a t i v o s ;

Respeitar o intervalo entre jornada de tra-Respeitar o intervalo entre jornada de tra-Respeitar o intervalo entre jornada de tra-Respeitar o intervalo entre jornada de tra-Respeitar o intervalo entre jornada de tra-
balho,balho,balho,balho,balho, previsto no artigo 66 da CLT;

Respeito aos trabalhadores:Respeito aos trabalhadores:Respeito aos trabalhadores:Respeito aos trabalhadores:Respeito aos trabalhadores: respeitar quando
o trabalhador não puder ficar na hora extra (fim
da ameaça pela chefia);

Plantão médico socorristaPlantão médico socorristaPlantão médico socorristaPlantão médico socorristaPlantão médico socorrista::::: para todo con-
domínio 24h;

Manter vigia nos vestiáriosManter vigia nos vestiáriosManter vigia nos vestiáriosManter vigia nos vestiáriosManter vigia nos vestiários: para cuidar e limpar;

Convênio farmácia para os afastadosConvênio farmácia para os afastadosConvênio farmácia para os afastadosConvênio farmácia para os afastadosConvênio farmácia para os afastados: Esten-
der o convênio farmácia aos afastados e;

Abono salarialAbono salarialAbono salarialAbono salarialAbono salarial::::: no valor de R$ 2.000,00.

Reajuste Salarial -Reajuste Salarial -Reajuste Salarial -Reajuste Salarial -Reajuste Salarial - INPC;
Bonificação de horas extras -Bonificação de horas extras -Bonificação de horas extras -Bonificação de horas extras -Bonificação de horas extras - Conforme acor-
do anterior, segunda a sábado bonificação de
75%, domingos e feriados  de 100%;
Bonificação de hora noturna -Bonificação de hora noturna -Bonificação de hora noturna -Bonificação de hora noturna -Bonificação de hora noturna - Conforme a CLT;
Liberação do Cipista -Liberação do Cipista -Liberação do Cipista -Liberação do Cipista -Liberação do Cipista - Será  liberado de acor-
do com a necessidade da empresa;
Criação da Comissão de fábrica - Criação da Comissão de fábrica - Criação da Comissão de fábrica - Criação da Comissão de fábrica - Criação da Comissão de fábrica - NÃO;
Aumento do ticket refeição -Aumento do ticket refeição -Aumento do ticket refeição -Aumento do ticket refeição -Aumento do ticket refeição - Reajuste com base
no INPC;
Aumento do auxílio educação -Aumento do auxílio educação -Aumento do auxílio educação -Aumento do auxílio educação -Aumento do auxílio educação - Com base no
INPC;
PPPPPagamento de Insalubridade agamento de Insalubridade agamento de Insalubridade agamento de Insalubridade agamento de Insalubridade - Após atualiza-
ção e conclusão do laudo a empresa analisará o
direito do pagamento;
Implantação de Plano de cargo e salárioImplantação de Plano de cargo e salárioImplantação de Plano de cargo e salárioImplantação de Plano de cargo e salárioImplantação de Plano de cargo e salário -
Já foi implantado e está em processo de adequação;
PPR -PPR -PPR -PPR -PPR - R$ 3.000,00 com antecipação de R$
1.500,00 ;
FFFFFim da taxa de Consulta Médica -im da taxa de Consulta Médica -im da taxa de Consulta Médica -im da taxa de Consulta Médica -im da taxa de Consulta Médica - Permane-
cerá a co-participação para atender as cláusulas
contratuais;
Atendimento aos trabalhadores afastadosAtendimento aos trabalhadores afastadosAtendimento aos trabalhadores afastadosAtendimento aos trabalhadores afastadosAtendimento aos trabalhadores afastados -
A empresa informou que já presta atendimento;
Intervalo da jornada de trabalhoIntervalo da jornada de trabalhoIntervalo da jornada de trabalhoIntervalo da jornada de trabalhoIntervalo da jornada de trabalho - A empre-
sa informou que já é aplicado;
Respeito ao trabalhador - Respeito ao trabalhador - Respeito ao trabalhador - Respeito ao trabalhador - Respeito ao trabalhador - Informou que há
uma política de respeito aos trabalhadores;
Plantão Médico -Plantão Médico -Plantão Médico -Plantão Médico -Plantão Médico - A empresa informou que pos-
sui quadro médico e conta com a assistência do
departamento médico do Tecnopolo e;
Vigia nos vestiários -Vigia nos vestiários -Vigia nos vestiários -Vigia nos vestiários -Vigia nos vestiários - A empresa afirma que há um
procedimento na abertura e fechamento do vestiário.
Convênio farmácia aos afastadosConvênio farmácia aos afastadosConvênio farmácia aos afastadosConvênio farmácia aos afastadosConvênio farmácia aos afastados - A empre-
sa mantêm como é praticado hoje;
Abono salarialAbono salarialAbono salarialAbono salarialAbono salarial no valor de R$ 1.350,00, com o
seguinte critério: os trabalhadores admitidos até
o dia 31/12/2007, receberão o valor integral e
os outros receberão o valor proporcional ao tem-
po de empresa.



2

Informativo do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos da Região Sul Fluminense.  Rua Gustavo Lira, nº9, Centro, Volta Redonda-RJ
CEP.: 27253-280 - Telefax: (24) 2102-2840 - www.sindmetalsf.org.br - e-mail: comunicacao.smsf@terra.com.br.
Diretor de Comunicação: Carlos Pinho - Jornalista responsável: Beth Rezende (MTb25965/RJ) e Thais Soares

Sindicato negocia com a
Benteler no dia 24 de abril

Pauta de reivindicações elaborada pelos trabalhadores já foi entregue

O Sindicato e a
empresa Benteler se
reunirão no dia 24 de
abril para a primeira
rodada de negociação
do acordo coletivo
2008. A direção do

Sindicato pede que os
trabalhadores fiquem
atentos ao chamado do
sindicato e que participem
de todas as convocações
para os próximos passos da
campanha. Veja a pauta:

- Reajuste salarial (INPC + 12% de aumento real);
- Reaver todas as perdas salariais junto com a inflação (INPC) com aumento do salário mínimo e o aumento
dado pela empresa, para ver o que perdemos com os aumentos do salário mínimo;
- Cumprir com o plano de cargos e salários;
- Concessão de cesta básica no valor de R$200,00;
- Bonificação de horas extras de segunda a sexta-feira de 80 % e sábado de 100%;
- Redução da jornada de trabalho sem redução de salário;
- Aumento do auxilio educação anual pra R$150,00 por dependente, mediante a apresenta-
ção só de matrícula;
- Auxílio farmácia de 50%, na compra de remédios nas farmácias conveniadas;
- Que em todas as avaliações de desempenho feitas na empresa, seja dada a progressão
automática por tempo de serviço na função, pois hoje demora até três anos, e que todos os
funcionários que estiverem mais de quatro anos na empresa passem ao teto máximo.
Cláusulas SociaisCláusulas SociaisCláusulas SociaisCláusulas SociaisCláusulas Sociais
- Que o transporte da empresa seja independente ou comece a entrar nos bairros;
- Que a empresa volte com plano médico Unimed e o plano odontológico Inpao Nacional;
- Que todos os funcionários da empresa sejam sindicalizados automaticamente, e que possam sair
dessa sindicalização quando desejarem;
- Que toda vez que a empresa precisar de uma jornada extraordinária com mais freqüência que seja acordado entre
comissão/sindicato/empresa e funcionários um adicional extra ou abono mensal pela execução da jornada.
- Todos os funcionários que fizerem exame periódico sejam dispensados no dia;
- Que a comissão de fábrica possa, uma vez por mês, fazer uma reunião com o diretor da empresa e
um representante do RH, para colocar as pendências do dia-a-dia da empresa, para não esperar um
acordo coletivo para pedir ou reclamar algo;
- Que seja eleita uma comissão de fábrica através de eleição entre funcionários e que os eleitos tenham estabilidade.
- Que a Comissão obtenha uma cópia de todos os acordos dos anos passados e os que estão por vir;
- Que todos setores da empresa respeitem o descanso semanal dos funcionários e, se houver necessidade de horas
extras, que a empresa solicite o funcionário, verificando sua disponibilidade e avise com antecedência a progra-
mação das horas.
- Instalação de som ambiente na montagem e usinagem;
- Que toda a mudança relacionada a benefícios de funcionários sejam passadas por votação dos funcionários e;
- Manter todas as cláusulas dos acordos anteriores que não forem modificadas.


