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Sindicato
deseja a

todos boas
festas!

A partir do dia 19/12, o Sindicato
dos Metalúrgicos interrompe suas
atividades em razão das férias co-
letivas. Retornando a partir do dia
18/1/2017.

Nos despedimos de 2016, renovando
nossas energias para enfrentar as
adversidades, que ainda estão por vir.

Sem dúvida, foi um ano muito difícil,
em que testemunhamos o sacrifício
de milhares de trabalhadores diante
da crise econômica que se instalou
no país e que, até agora, não dá sinais
de melhora.

Não abrimos mão de nenhum direito
nem benefícios dos trabalhadores. E,
mesmo diante deste quadro, fechamos
acordos que garantiram a manutenção
dos direitos e benefícios conseguindo
a manutenção dos postos de trabalho.

Fora tudo isso, tivemos que encarar as
investidas do governo na tentativa de
retirar direitos conquistados através de
tantas lutas históricas da classe
trabalhadora. E enfrentar ainda duros
golpes contra a democracia, preca-
rização dos contratos de trabalho e
contra o patrimônio do povo brasileiro,
através da abertura do pré-sal ao
capital estrangeiro.

E ainda temos que encarar grandes
desafios como: reforma da previ-
dência e os ataques contra nossos
direitos sociais.

Mas, com certeza, não vamos desa-
nimar. Afinal, somos milhares de
brasileiros, com um vasto histórico de
lutas e de conquistas. E a nossa união
vai continuar fazendo a diferença!

SAINT GOBAIN - BANCO DE HORAS

Saint Gobain propõe
banco de horas ao

horário administrativo
A empresa chamou o sindicato
para negociar a implantação do
banco de horas para os traba-
lhadores do horário administrativo,
com período de vigência 1/1/2017
a 31/12/2017.

A proposta será levada a votação,
no próximo dia 13/12, no horário
de entrada dos funcionários do
horário administrativo.

Vejam as áreas que a empresa pre-
tende implantar o banco de horas:
Financeira (Tributário, Contabilidade,
Controladoria, Informática e Jurídico),
Industrial (Assistente de diretoria,
Manutenção, Metalurgia, Centrifu-
gação, Fundição e Válvulas e Projetos
Industriais), Supply Chain (Planeja-
mento, Logística Nacional, Suprimen-
tos, Comércio Exterior e Almoxarifado),
Recursos Humanos, Qualidade, Se-
gurança, Meio Ambiente e Medicina
do Trabalho.

Com a implantação do Banco de
Horas, poderão ser acumuladas as
horas de trabalho, bem como o limite
máximo de tais horas, de segunda a
sexta-feira duas horas e, aos sábados,
dez horas. O total de horas a ser
compensado, seja de débito, seja de
crédito, fica limitado até 100 horas
semestrais.

Podem ser acumuladas as horas de
trabalho, bem como o limite máximo
de tais horas, de segunda a sexta-
feira duas horas, e aos sábados  dez
horas. O total de horas a ser com-

pensado, seja de débito, seja de cré-
dito, fica limitado até 100 horas
semestrais.

Cada hora trabalhada e acumulada
será equivalente, de segunda-feira a
sábado, para cada uma hora acumu-
lada, será equivalente a uma hora a
ser compensada.

O prazo para a compensação das horas
acumuladas será de seis meses, com
inicio e término dentro da data de
vigência do acordo. Nos casos de
saldo positivo de horas acumuladas
dentro do prazo estipulado, serão
pagas as horas devidas, de acordo
com os percentuais pactuados através
do Acordo Coletivo. Nos casos de saldo
de horas negativo no prazo estipulado,
o saldo devedor não será descontado.

No caso de rescisão, o saldo de horas
apurado no momento do desligamento
será quitado por ocasião dos cálculos
finais das verbas rescisórias: na
rescisão por iniciativa da empresa, o
saldo de horas, se positivo, será pago
na sua integridade, com os respec-
tivos adicionais. E em caso de saldo
de horas se negativo, não será descon-
tado do empregado.

Na rescisão por iniciativa do empre-
gado, o saldo de horas se positivo,
será pago na sua integridade como
os respectivos adicionais e em caso
de saldo negativo, será descontado
na sua integridade sem os respectivos
adicionais, respeitado o limite previsto
no artigo 477, paragrafo 5º da CLT.



Sindicato fará plantão
para entrega de cartelas

No sábado, véspera do Natal Metalúrgico, o trabalhador poderá se dirigir
à sede do sindicato em Volta Redonda (Rua Gustavo Lira, 9 - Centro), no
horário de 8h às 16h. E no domingo, dia do evento, as cartelas serão
entregues somente até o início da premiação.


