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Sindicato chama Saint
Gobain para negociar

SAINT GOBAIN  |  ACORDO DO TURNO

O Sindicato dos Metalúrgicos
do Sul Fluminense enviou
ofício à Saint Gobain (ver
ao lado) solicitando a aber-
tura das negociações sobre
o Acordo Coletivo de Turno
Ininterrupto de Reveza-
mento, tendo em vista a
aproximação da data de
vencimento, que será no
próximo dia 11/4. Sabe-se
que o acordo tem validade
de dois anos e que não po-
derá ser prorrogado.

A empresa respondeu afir-
mando estar amparada por
Medida Provisória e que de-
seja prorrogar o acordo de
turno por mais 90 dias.

A direção do sindicato en-
tende que a referida Medi-
da Provisoria não pode ser
interpretada de forma tão
ampla, permitindo a prorro-
gação de todo e qualquer
tipo de Acordo Coletivo. A
legislação estabelece a vi-
gência do acordo de no má-
ximo dois anos.

Assim, solicitou que se ini-
cie imediatamente as ne-
gociações sobre a renova-
ção do acordo do turno. Já
que a medida vai causar
prejuízos financeiros aos
trabalhadores, que teria

que trabalhar duas horas a
mais de sua  jornada, sem
nenhuma compensação
financeira.

Não é justo se aproveitar da
pandemia do Covid-19 para
retirar direitos, causando pre-
juízos aos trabalhadores.



Sindicato reforça cuidados
com o Coronavírus

COMO AGIR PARA SAIR DE CASA

COMO AGIR COM AS PESSOAS COMO AGIR PARA SAIR DE CASA

Preocupada com a ameaça do
Coronavírus às famílias
metalúrgicas, a diretoria do
Sindicato dos Metalúrgicos as-
sumiu o compromisso em cola-
borar com os órgãos oficiais de
governo, divulgando dicas e
cuidados de prevenção ao con-
tágio com o Covid-19.
A seguir, algumas dicas de
comportamento, fáceis de lei-
tura, para orientar o trabalha-
dor e a trabalhadora, e suas fa-
mílias, que deverão ajudar a
lidar com essa nova realidade
que nos foi imposta.


