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Boletim nº 163

IMPLANTAÇÃO DO TERCEIRO
TURNO NA BENTELER E MAGNETO
A partir de novembro, as
empresas Magneto e Benteler estarão implantando o terceiro turno de trabalho. Esta nova medida
surgiu em função do aumento no
volume de produção da empresa
para responder a demanda da
Peugeout, sua principal cliente.
Em função do crescimento
do setor automotivo, apareceram
várias questões como o excesso
de horas extras que, embora o
sindicato tenha garantido bonificações, com percentuais maiores, consequentemente surgiu a

necessidade da criação do terceiro turno de trabalho. Aumentando a empregabilidade e diminuindo a sobrecarga aos trabalhadores do setor.
Esta diretoria, acompanhando essas mudanças, quer
garantir que os trabalhadores
que não terão perdas de direitos, no presente e nem no futuro, caso venha a acontecer novas mudanças.
E para que os trabalhadores aprovem os novos horários,
a partir da implantação do ter-

ceiro turno, o Sindicato está publicando os quadros com os novos horários apresentados pelas
empresas. A intenção é que os
trabalhadores tomem conhecimento e participem da votação
sobre a aprovação dos horários, que será realizada em assembléia no dia 31 de outubro
(quarta-feira), a partir das 6h às
16 horas, na portaria das empresas.
Vejam abaixo os quadros
de horários das empresas Magneto e Benteler.

NOVO QUADRO DE HORÁRIOS DDAA MAGNET
O
MAGNETO
06:00hs às 14:00hs - Segunda a Sábado
14:00hs às 22:00hs - Segunda a Sábado
22:00hs às 06:00hs - Segunda a Sábado
Obs.: Redução da Jornada de 44 para 42 horas semanais sem perda salarial.

NOVO QUADRO DE HORÁRIOS DDAA BENTELER

O novo horário funcionará em sistema de rodízio semanal, garantindo assim todos
os benefícios previstos por lei, aos trabalhadores que cumprem horário noturno como,
por exemplo, adicional noturno. Este novo horário manterá a jornada de trabalho de
43 horas semanais.

06:00hs às 14:00hs - Segunda a Sábado
14:00hs às 22:00hs - Segunda a Sábado
22:00hs às 06:00hs - Segunda a Sábado

Conheça os
nossos
convênios

NA MIRA DO SINDICAT
MAGNETO

Na Magneto, em se
tratando da saúde do trabalhador, as coisas vão
de mal a pior. Mesmo
depois de várias intervenções do Sindicato, os problemas continuam acontecendo. Os profissionais
de saúde contratados
pela empresa, ao invés
de agirem profissionalmente, preferem fazer o
que a empresa manda,
mesmo infringindo o có-

digo de ética médica.
O Sindicato já constatou várias irreguralaridades, inclusive no setor de
atendimento médico da
empresa. Essas irregularidades são baseadas em
denúncias feitas pelos
próprios trabalhadores
que estão afastados e
também os que estão na
ativa, que procuram os
profissionais da saúde e
recebem diagnósticos que

SINDICATO CONSEGUE A
COBERTURA DE ACESSO
NO TECNOPOLO I
Depois de muita expectativa, finalmente está sendo construída a cobertura
que dá acesso às empresas da Tecnopolo I.
Os trabalhadores percorriam um longo caminho para chegar ao refeitório e aos seus locais de
trabalho.
Após a conclusão da

obra, os trabalhadores
não vão mais ter que enfrentar o sol quente e a
chuva que tinham que
passar antes, tanto ao sair
quanto ao entrar.
Mais uma vez o sindicato conquistando mais
qualidade de vida e segurança aos trabalhadores
da Região Sul Fluminense.

No filme “Tempos Modernos”, Chaplin interpreta um operário que executa
várias tarefas ao mesmo tempo, sem proteção nenhuma. Hoje, muitos
trabalhadores se sentem um pouco Chaplin, pois são tratados como máquinas
pelos patrões.

afirmam se tratar de problemas psicológicos dos
funcionários. Um verdadeiro descaso.
Esta diretoria continua
apurando essas irrgularidades e buscando junto à justiça as medidas
cabíveis.
Caso seja um trabalhador nesta situação,
denuncie! Podendo entrar em contato pelo telefone (24) 3360-9895.

ARTE DE CRIANÇA
ROUP
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ROUPA
Desconto de 10%
3381-2158
POWER GÁS VEICULAR
Condições especiais
3355-1301
NOVA ÓTICA
Desconto de 15% - 3354-4221
ÓTICA BELA VIST
A
VISTA
Descontos de 5 a 20%
3359-5112
JOALHERIA IMPERIAL
Descontos de 5 a 15%
(exceto promoções)
3354-1965

O
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias Metalúrgica, de Material Elétrico,
de Material Eletrônico e de Informática de Barra
Mansa, Volta Redonda, Resende, Itatiaia, Quatis, Porto Real e Pinheiral, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA todos os
empregados das empresas BENTELER E MAGNETO a comparecer a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que se realizará no próximo dia
31 de outubro de 2007, na portaria das empresas (Av. Renato Monteiro, nº 6200 - Tecnopolo I Porto Real - RJ, no horário de 6h às 16h, com a
presença de qualquer número de presentes, para
discutir sobre novo quadro de horário de trabalho das empresas e outorga de poderes à diretoria do Sindicato para celebrar Acordo Coletivo
de Trabalho.
Volta Redonda, 26 de outubro de 2007.
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