
Sindicato mobiliza
campanha salarial

da Benteler

CAMPANHA SALARIAL 2022

O Sindicato dos Metalúrgicos do
Sul Fluminense inicia a
campanha salarial 2022 da
categoria e convoca todos os
trabalhadores a participar.
Sabemos que um bom resultado
requer mobilização,
comprometimento, confiança e
união de todos.
Nosso país começa aos poucos a
sair desse momento difícil que
passamos até agora e também
temos a clareza de que ainda
passamos por turbulências. Mas
com tudo isso temos a
consciência de nossa
participação, onde deixamos nos
últimos anos de avançar em
nossa pauta de reivindicações
para podermos ajudar as
empresas nos momentos difíceis.
É importante termos clareza das
nossas responsabilidades com o
nosso trabalho e compromisso
com o país, então fica claro para
todos o quanto que unidos
somos mais fortes.
E agora nós trabalhadores
precisamos usar a mesma garra e
compromisso para começarmos, a
partir de agora, um trabalho de
recuperação de nossas perdas e
apresentar uma pauta de
reivindicações no sentido de buscar
melhorias para nossas vidas.

1. Piso salarial: Reajustado pelo INPC integral
+ 5% de aumento real, a partir de 1/5/2022;

2. Reajuste salarial: INPC integral, a partir de
1/5/2022, extensivo a toda a categoria +
aumento real de 5%, extensivo a toda a
categoria;

3. Horas Extraordinárias: Envidar esforços
para diminuir ao mínimo possível as
prorrogações das jornadas de trabalho de
seus empregados. Caso cumpridas as
prorrogações, as horas extras deverão ser
acrescidas com os seguintes percentuais de
acréscimo: 1. Nos dias úteis, 60% (sessenta
por cento); 2. Nos dias de repouso obriga-
tório, 100% (cem por cento), de modo que
resulte na seguinte forma remuneratória:
DSR + horas trabalhadas em dobro. 3. Nos
dias de sábados já compensados e trabalha-
dos, as horas trabalhadas, ainda que
habituais, serão remuneradas com o acrés-
cimo de 70% (setenta por cento), não permi-
tida a superação do limite de dez horas diárias.

4. Salário dos Substitutos: Todo empregado,
qualificado ou não qualificado, que substi-
tua um profissional, em caráter definitivo,
deverá ter sua carteira profissional clas-
sificada e também deverá perceber o salário
igual ao do empregado de menor salário na
mesma função, desconsiderando as
vantagens pessoais, após o prazo de 90
(noventa) dias de substituição. Em se
tratando substituição temporária, não

eventual, o substituto perceberá o mesmo
salário do substituído, enquanto perdurar a
substituição.

5. Cartão Alimentação: reajustado pelo INPC,
a partir de 1/5/2022.

6. Convênio Farmácia: Reajustar os limites
atuais pelo INPC integral.

7. Auxílio Creche: manter os mesmos moldes
já existentes, reajustando o valor do
reembolso de acrescido pelo INPC integral, a
partir de 1/5/2022.

8. Auxílio Transporte: Especificar esta
cláusula no acordo. Fica pactuado que a
participação de todos empregados no custo
do transporte, fornecido pelo empregador,
na hipótese de opção formal e por sua
escolha própria, nos termos da Lei nº 7.418, de
16 de dezembro de 1985, e seu Regulamento -
Decreto nº 95.247, de 17 de novembro de 1987,
será de até 2,5% (dois vírgula cinco por cento)
do seu salário base. 2. A empresa dispo-
nibilizará aos seus empregados um sistema
de transporte fretado, contendo ônibus
dotados com poltronas reclináveis indivi-
duais, cinto de segurança disponível em todos
os assentos e luzes de leitura, não sendo
permitido o transporte de empregados em
pé, como ocorre normalmente no transporte
público. 3. Caso haja a escolha do empregado
pelo transporte fretado, a empresa estará
dispensada da concessão do vale-
transporte, salvo se o empregado necessitar
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de transporte público da sua residência até o
local mais próximo onde o transporte fretado
passa, neste caso, a empresa fornecerá o vale-
transporte da residência até o local do
transporte fretado e vice versa. 4.
Convencionam as partes que o tempo
despendido pelo empregado desde a sua
residência até a efetiva ocupação do posto
de trabalho e para seu retorno, caminhando
ou por qualquer meio de transporte, ainda
que fretado e com eventual tempo de espera,
não será computado na jornada de trabalho
e nem considerado tempo à disposição do
empregador.
9. Plano de Saúde e Plano odontológico:
Especificar no Acordo coletivo, nos moldes já
praticados.
10. PLR: Reajustar os valores bases de 2018,
pelo INPC integral +  5% de aumento real,
mantendo metas e critérios;
11. Plano de Cargos e salários: Especificar no
acordo coletivo, reduzindo o tempo para
atingimento do teto, para dois anos e meio;
12. TESTE ADMISSIONAL - FORNECIMENTO DE
ALIMENTAÇÃO. Incluir esta cláusula no
acordo. O trabalhador submetido a testes
práticos e/ou teóricos admissionais na
empresa, que ultrapassem de 4 (quatro)
horas consecutivas, fará jus à refeição normal
servida pela empresa, gratuitamente.
13. ASSÉDIO SEXUAL E MORAL NO TRABALHO
Incluir esta cláusula no acordo. A empresa
diligenciará para a preservação da
dignidade dos seus empregados, punindo
exemplarmente os casos comprovados de
cometimento de assédio moral ou sexual no
seu estabelecimento e procurará orientar os
seus empregados, inclusive, encarregados,
chefes e gerentes, visando à não ocorrência
de tais práticas. Ministrações de palestras
relacionadas à violência doméstica.
14. IGUALDADE DE OPORTUNIDADES: Incluir
esta cláusula no acordo.  A empresa deverá
preencher as vagas existentes no seu quadro
de pessoal prioritariamente, por via de
seleção interna, garantindo-se a parti-
cipação de todos os interessados, ressal-
vadas determinadas funções técnicas ou de
confiança. Não adotar o contrato de
autônomo para a contratação de
trabalhadores em serviços continuados e
mediante exclusividade, em sua linha direta
de produção/operação, o que exclui, os
serviços de consultoria e treinamentos.
15. DA GARANTIA DO TRABALHADOR COM
MAIS DE SETE (7) ANOS. Incluir esta cláusula:
Os empregados com mais de sete (7) anos de
serviços ininterruptos prestados à empresa,
sendo imotivadamente demitidos, farão jus,
além das verbas rescisórias devidas – inclusive
com a vantagem prevista na cláusula

anterior –, a uma multa indenizatória
equivalente a cinco (5) dias de salários por
cada ano que ultrapassar o 7º (sétimo),
vantagem essa que se estenderá até o 10º
(décimo) ano de serviço. 2. Aos empregados
que, com mais de 40 (quarenta) anos de
idade e que acumularem 10 (dez) anos de
serviços na empresa, forem demitidos sem
justa causa, será assegurado, além do
previsto no item anterior, um acréscimo no
valor da multa indenizatória equivalente a
mais 5 (cinco) dias de salários por cada
período de 12 (doze) meses que even-
tualmente exceder ao tempo de serviço de 10
(dez) anos, considerando-se como ano
completo a fração igual ou superior a 6 (seis)
meses. 3. Aos empregados demitidos sem
justa causa, que contam com mais de 45
(quarenta e cinco) anos de idade e mais de 15
(quinze) anos de serviço na empresa, será
assegurada, além das vantagens previstas
nos itens 1 e 2 desta cláusula, uma indenização
adicional equivalente a 1 ½ (um e meio) piso
da categoria. GARANTIA DO READAPTADO.
Garantia  do emprego ao seu empregado
durante o prazo de 90 (noventa) dias,
contados a partir do retorno às atividades
após período de readaptação profissional a
cargo da Previdência Social. 2. Se a
readaptação for decorrente de doença
ocupacional ou de acidente de trabalho, o
prazo de garantia acompanha o previsto no
artigo 118, da Lei n. 8.213/91.
GARANTIA DO PRÉ APOSENTADO. Garantia
aos empregados que, contando com mais de
6 (seis) anos de serviços na empresa, estejam
a 22 (vinte e dois) meses ou menos para o
implemento da aposentadoria, por idade,
tempo de contribuição ou especial, o
emprego durante o aludido período, salvo
cometimento de justa causa devidamente
comprovada, ou acordo homologado.
GARANTIA DE EMPREGO À GESTANTE - As
empregadas gestantes não poderão ser
demitidas a partir da confirmação da
gravidez até 6 (seis) meses após o parto,
salvo por justa causa devidamente compro-
vada e acordo homologado. Tal licença
deverá ser aplicada tanto às mulheres como
aos homens adotantes.
16. PRÊMIO DE FÉRIAS: Caso o empregado não
se oponha ao recebimento nos 30 (trinta)
dias que antecederem o recebimento de suas
férias, assegurar ao mesmo a antecipação de
50% (cinquenta por cento) do valor do 13º
salário, por ocasião do retorno das férias,
pago juntamente com o primeiro paga-
mento a ser recebido pelo empregado após o
seu retorno das férias.
17. DA LICENÇA NÃO REMUNERADA: Incluir

cláusula: A empresa concederá licença não
remunerada aos seus empregados que se
inscrevam como participantes de cursos,
seminários ou congressos, desde que
obedecidas às seguintes condições a)
Máximo de 1% (um por cento) ao ano do
efetivo da empresa, garantindo-se o mínimo
de 1 (um) por empresa; b) Somente uma única
vez no ano por empregado; c) Máximo de 5
(cinco) dias corridos por evento; d)
Comunicação à empresa com antecedência
de 15 (quinze) dias; e) Não coincidência de
mais de 1 (um) empregado por setor de
trabalho, em cada evento.
18. DA LICENÇA PATERNIDADE. Incluir cláusula
1. O empregado fará jus à licença paternidade
de 05 (cinco) dias a partir do 1º (primeiro) dia
de trabalho após a data de nascimento do seu
filho ou a partir do momento em que tiver de se
afastar do trabalho por conta do referido
evento. A comprovação do fato deverá ser feita
mediante declaração do hospital ou do
profissional de saúde responsável pelo parto,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o
término da licença, em meio à qual o
empregado deverá providenciar o competente
registro de nascimento. 2. Caso o empregado
não efetive o registro de nascimento do filho
durante o período da licença paternidade, a
ausência do trabalho para fazê-lo em outro dia
será considerada como falta injustificada. 3.
Fica assegurada licença ao empregado na
hipótese de adoção de filho, mediante a
comprovação legal, observados os seguintes
critérios: com relação à criança de até um ano:
5 dias de licença; com relação à criança de dois
a três anos: 3 dias de licença; com relação à
criança de quatro a seis anos: dois dias de
licença, observando-se, no que couber, as
garantias previstas na cláusula trigésima
sétima deste instrumento.
19. DOS EXAMES MÉDICOS Incluir cláusula. 1.
O empregador se compromete a fornecer aos
seus empregados uma cópia dos seus
Atestados de Saúde Ocupacional (ASO),
tanto admissionais, quanto demissionais ou
periódicos, e, ainda, cópia dos exames
complementares, quando requeridos pelo
empregado.
20. Implementação de um programa regular
de testagem para COVID-19, dentro da área
de saúde da empresa, até a declaração
governamental com fim da pandemia.
21. Implementação de cursos de qualificação,
para todos os empregados;
22. Adesão da empresa ao Programa
empresa Cidadã.
23. Manutenção das cláusulas do acordo
coletivo anterior.


