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Magnetto apresenta nova proposta
A empresa Magnetto apresentou ao Sindicato uma nova proposta para o acordo

coletivo dos trabalhadores. O Sindicato colocará a proposta para apreciação dos
trabalhadores na quarta-feira, dia 30. A votação será realizada por escrutínio secreto,

a partir das 6h, na portaria da empresa. Veja a proposta:

• REAJUSTE SALARIAl: INPC + 1% aumento real.
• ABONO SALARIAL no valor de R$ 1.500,00, 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 tempo de empresa.
• PPR: Total de R$ 3.000,00, com antecipação de R$ 1.500,00.
• HORAS EXTRAS: Permanece conforme acordo anterior 75% seg. a sábado e 100% dom. e feriados.
• PAGTO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE: Após atualização e conclusão do laudo de insalubridade
    analisaremos o direito ao pagamento.
• TICKET ALIMENTAÇÃO: Reajuste de Acordo com INPC + 2% aumento real.
• AUXILIO MATERIAL ESCOLAR: Reajuste de Acordo com INPC + 2% aumento real.
• ADICIONAL NOTURNO: Permanece de acordo com a CLT.
• CIPISTA: Será liberado de acordo com a disponibilidade da empresa.
• COMISSÃO DE FÁBRICA: Não.
• PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS: Já implantado e em processo de adequação.
• TAXA DE CONSULTA MÉDICA: Permanecerá a co-participação para atender as cláusulas contratuais.
• ATENDIMENTO AOS TRABALHADORES AFASTADOS - A empresa informou que já presta atendimento.
• INTERVALO DA JORNADA DE TRABALHO - A empresa informou que já é aplicado.
• PLANTÃO MÉDICO: Informou que possui quadro médico e conta com a assistência do departamento médico do Tecnopolo.
• CONVÊNIO FARMÁCIA AOS AFASTADOS - A empresa mantêm como é praticado hoje.
OBS: O pagamento do abono e a antecipação da PPR será no dia 6/5/2008.
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Em comemoração ao Dia
Mundial do Trabalho, o Sindica-
to dos Metalúrgicos do Sul Flu-
minense realizará uma festa
com festival de prêmios para os
trabalhadores metalúrgicos. O
evento será realizado no Clube
GSSAN, a partir de 9h. Para par-
ticipar, os trabalhadores deverão
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apresentar o contra-cheque ou
carteira de sócio do Sindicato.

Os prêmios serão: TV tela
plana, Tv plasma, gela-
deira, máquina de lavar
roupa e cinco bicicletas.
Além de show musical
com os grupos “Sambaí”
e “Som do Oriente”.
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para por aí. Em Volta Re-
donda, o Sindicato pro-
move outra Festa do Tra-
balhador, com sorteio de
brindes e show com Beth
Carvalho.

Os cupons para parti-
cipar do sorteio estão nas

subsedes do Sindicato e
deverão ser trocados por
um quilo de alimento não
perecível. Com o cupom,
os trabalhadores partici-
parão do sorteio de vári-
os brindes, como  uma
moto e um carro zero qui-
lômetro. Participem!
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