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MERITOR CONDO  |  BANCO DE HORAS
Sindicato convoca votação

hoje do banco de horas
Diante da situação de crise eco-
nômica do país e, consequente-
mente, a diminuição no volume de
produção, a Meritor Condo procu-
rou o sindicato para discutir a al-
ternativa de criação de um banco
de horas, na tentativa de preservar
os empregos e as condições de
trabalho na empresa.

VEJA ABAIXO A PROPOSTA DA EMPRESA:
Redução da jornada para 42 horas;
O empregado pode acumular débito/credito de até 182,63 horas, até o termino do Acordo;
Será direcionado para o Banco 2 dias de saldo negativo ou positivo, dentro do mês, o excedente é pago
como horas extras;
Horas para crédito (positiva): Trabalho extra, de segunda a sábado;
Horas para débito (negativa): Dias pontes, Day Off e paradas mediante comunicação da empresa;
A utilização das horas para efeito de debito, pelo funcionário, deverá ser acordada com a Supervisão e
liderança da área, com antecedência mínima de 48 horas. O pagamento mensal das horas negativas
estarão limitadas a 2 dias;
Todas as horas feitas pelos empregado serão computadas da seguinte forma: valor 80% para pagamento
do saldo empresa e 20% do saldo do colaborador;
Horas extras aos domingos e feriados nunca serão utilizadas no sistema de Banco de Horas para o
pagamento de débito. Serão pagas como horas extras;
Em caso de transferência ou de desligamento, independente do motivo, o valor do débito será abonado;
Prazo será de 6 meses, podendo ser prorrogado ao final do período, por mais um ano.

Durante as conversas com o sin-
dicato, o principal argumento da
empresa é que com a diminuição
da demanda do mercado, houve o
corte de volume de produção, que
vem ocasionando paradas de pro-
dução e estoques elevados. É
importante ressaltar que o mo-
mento atual requer prudência e

uma atenção especial de todas as
partes, tanto empresa quanto o
trabalhador.
Diante do que foi proposto, a
direção do Sindicato dos Meta-
lúrgicos  convoca os trabalhadores
a participar da votação que vai
ocorrer hoje (2/10), às 14h30, na
área comum do Parque.

Contratos prazo determinado, no vencimento passarão para prazo indeterminado.
OBS.: As horas acumuladas, em função de saídas antecipadas (concessão), de segunda a sexta feira, referente
ao período de 1/7/2019 até 15/10/2019 serão abonadas. Até 30/9/2019 saldo total acumulado 724:31 horas.


