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Sindicato convoca
metalúrgicos à votação
do Banco de Horas

Os representantes da Saint Gobain
procuraram a direção do  Sindicato
dos Metalúrgicos para discutir uma
proposta sobre a renovação do
Banco de Horas da empresa.
A proposta apresentada pela em-
presa e que será levada à votação
compreende:
- Quantidade máxima de horas a
serem acumuladas por dia e
mensais deverão ser: para os
funcionários que trabalham em
horário administrativo: De segun-
da a quinta-feira uma hora. Sexta-
feira duas horas. E sábados dez
horas. E para os que trabalham em
regime de turno: Nos dias com
jornada de trabalho prevista -
duas horas, não ultrapassando
dez horas diárias de trabalho.
- O total de horas a ser compen-
sado, seja de débito, seja de cré-
dito, ficam limitadas até 80 horas
SEMESTRAIS, as horas de crédito
excedentes deverão ser pagas
com adicional de hora extra.
- Cada hora trabalhada e acumu-
lada, dentro do banco de horas,
independente do percentual, será
equivalente a uma hora a ser
compensada.
- O prazo para a compensação das
horas acumuladas será de seis

Votação será no dia
18/2, terça-feira, de
6h30 às 15h30, na
portaria da empresa
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meses, sendo a quitação realizada
nos meses de janeiro e julho.
- Será disponibilizado mensalmente
pela empresa, o extrato informativo
da quantidade de horas.
- Nos casos de saldo positivo de
horas acumuladas dentro do prazo
estipulado, serão pagas aos fun-
cionários as horas devidas com os
respectivos adicionais, de acordo
com os percentuais citados no
acordo coletivo.
- Nos casos de saldo de horas
negativo no prazo estipulado, o
saldo devedor não será des-
contado.
- Ocorrendo rescisão contratual, o
saldo de horas apurado no mo-
mento do desligamento será
quitado por ocasião dos cálculos
finais das verbas rescisórias:
- Na rescisão por iniciativa da em-
presa, o saldo de horas se positivo,

será pago na sua integridade, com
os respectivos adicionais. E se
negativo, não será descontado do
empregado.
- E na rescisão por iniciativa do
empregado o saldo de horas se
positivo, será pago na sua inte-
gridade como os respectivos
adicionais. E se negativo, será
descontado na sua integridade
sem os respectivos adicionais.
- Não valerá como hora a ser
compensada aquela que o empre-
gado prestar sem a prévia apro-
vação de sua chefia imediata.
- O acordo terá vigência de 12  meses,
com início em 18 de fevereiro de
2020 à 18 de fevereiro de 2021.
O sindicato  vai realizar votação na
próxima terça-feira, dia 18, das
6h30 às 15h30, na portaria da
empresa. É fundamental a parti-
cipação de todos!



Sindicalistas
elaboram uma

agenda de ações
deste primeiro

semestre
Na primeira reunião de 2020,
representantes das centrais
sindicais definiram um calen-
dário de atividades, com pro-
testos e manifestações nas
ruas. As entidades também
decidiram realizar novamen-
te um ato unificado de 1º de
Maio, a exemplo do que ocor-
reu no ano passado.
Recentemente, o presidente
da Fiesp, Paulo Skaf, publicou
artigo em que explicita seu
alinhamento a Jair Bolsonaro,
cujo governo estaria fazendo
as “reformas ” necessárias ao
país, segundo ele.
O calendário aprovado hoje
inclui atos em agências do
INSS, em 14 de fevereiro, em

defesa da Previdência Social.
Em março, haverá atividades
nos dias 8 (Dia Internacional
da Mulher) e 18 (mobilização
em defesa do serviço público
e das empresas estatais).
Estão previstas ainda mani-
festações no Congresso.
Uma das questões centrais
deste ano será em torno da
qualidade do emprego. Os
dados do Cadastro Geral de
Empregados e Desempre-
gados (Caged), divulgados na
semana passada, mostram
algum crescimento do emprego
formal em 2019, mas a maioria
das vagas é de baixa remu-
neração. E uma parcela é de pos-
tos de trabalho intermitentes.

Contrato
Verde Amarelo
é contestado

no STF
Entidades questionam no
Supremo Tribunal Federal (STF)
o Contrato Verde e Amarelo e o
trabalho aos domingos, instituí-
dos pela MP (Medida Provisória)
905, de 2019, que traz inúmeras
mudanças na legislação traba-
lhista. Há pelo menos 4 Ações
Diretas de Inconstitucionalidade
em andamento na Corte, reper-
cutiu o jornal Valor Econômico.
A MP também recebeu 1.930 pro-
postas de emendas no Congresso.
As centrais sindicais pediram
ainda à Casa a devolução da
medida ao governo. O Congresso
tem até 20/4 para aprová-la ou a
MP perderá a eficácia.
O Contrato Verde  e Amarelo prevê
a redução/eliminação de algumas
obrigações para empresas que
contratem trabalhadores entre 18
e 29 anos no 1º emprego. A remu-
neração estipulada é de até 1,5
salário mínimo.
Na modalidade, os empregadores
não precisarão, por exemplo, pa-
gar a contribuição patronal do
INSS (de 20% sobre a folha),
alíquotas do “Sistema S” e do
salário-educação.
No caso do FGTS, a alíquota cairá de
8% para 2%, e o valor da multa poderá
ser reduzida de 40% para 20%.
Contratações nesses moldes,
segundo a MP, começaram no dia
1/1 e terminam em 31/12/2022.
Contudo, segundo entidades que
questionam a medida no Supremo,
o governo não poderia criar nova
modalidade de contrato por MP e
que ainda reduz direitos dos
trabalhadores.


