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Magnesita apresenta
novas propostas para o

acordo do turno e escala

Após o resultado da votação
anterior, que foi recusada pelos
trabalhadores, a empresa se
reuniu novamente com o sindicato
para apresentar nova proposta de
compensação financeira para
renovação do acordo do turno e
novas escalas alternativas a
praticada atualmente.

QUANTO A ESCALA:

A empresa ponderou sobre a
necessidade de alterar a escala
alegando os seguintes fatores:

- Que pratica uma escala que
não é aceita pela fiscalização
do Ministério do Trabalho.

- O contrato com a CSN passa
a exigir que as escalas estejam
dentro da legislação.

ACORDO DO TURNO E ESCALA - MAGNESITA

- Com escala atual dificulta a
renovação contratual com a CSN.

Diante de tais argumentos,  o
sindicato viu a necessidade da
empresa de legalizar a sua
escala. O sindicato colocará
às cinco propostas para que
os trabalhadores possam
opinar qual a melhor a ser
praticada. Esta proposta será
colocada em votação junto
com o proposta do valor do
abono de compensação do
turno 8 horas.

QUANTO VALOR DE COM-
PENSAÇÃO DO TURNO DE
JORNADA DE 8H:

Na reunião que durou quase 4
horas, a empresa ofereceu o
valor de R$1.850. E o

sindicato recusou em mesa,
e, consequentemente, não
aceitou as propostas de
escalas, enfatizando que não
aceitaria uma proposta menor
a que foi paga no ano anterior.

A empresa pediu um tempo
para dar retorno ao sindicato.
Após 30 minutos, foi apre-
sentada uma nova proposta,
que, segundo ela, é o limite
que o contrato pode suportar.
O valor proposto é de uma
compensação financeira de
R$1.900 para que seja
renovada a jornada de turno
de 8 horas, que será levada à
votação amanhã, dia 14/6,
das 7h às 15h30, no auditório
em cima da ferramentaria.

As propostas serão levadas à votação amanhã,
dia 14/6, das 7h às 15h30, no auditório

(em cima da ferramentaria)

VEJA AS OPÇÕES DE ESCALA NO VERSO >>




