
HYUNDAI - ACORDO DO BANCO DE HORAS

Diante das consequências devas-
tadoras causadas pela pandemia,
que tem levado diversas vidas e
abalado a economia no mundo
todo, a Hyundai encaminhou ao
Sindicato dos Metalúrgicos a pro-
posta de renovação do banco de
horas.  A medida é um recurso da
empresa para enfrentar o desafio
de conciliar a manutenção de em-
pregos e a produção.

A previsão para  2021 é desastro-
sa, já sendo considerada a maior
recessão, após a 2ª Guerra Mun-
dial. E diante de um quadro dife-
rente das demais montadoras, a
Hyundai, mesmo não parando de
produzir e vender seus produtos,
não tem uma perspectiva a mé-
dio prazo. E buscou se adiantar,
expondo a sua preocupação com
o que vem pela frente,  sugeriu a
renovação do banco de horas.

É importante esclarecer que a

Banco de horas como
medida protetiva

dos empregos
Votação será na segunda-feira, dia 13,

de 9h às 16h, no interior da fábrica

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
DA SEDE EM RESENDE:

Segunda e quarta-feira, das 8h às 12h.

A necessidade
do Estado e dos
sindicatos nas
crises agudas

É preciso manter e respeitar a
Organização Sindical para de-
fender os  trabalhadores. As
grandes crises globais como a
que vivemos, têm o poder de ex-
por as “vísceras” sociais de qual-
quer sociedade.  É preciso res-
peitar quem luta em defesa dos
direitos e conquistas dos traba-
lhadores. A urgência em supe-
rar a crise não pode servir de pre-
texto para excluir os sindicatos
das políticas para superação
dessa profunda instabilidade.
No Brasil, a organização sindical
foi bastante enfraquecida pela
Reforma Trabalhista, por meio
da asfixia financeira, de um
lado, e do enfraquecimento da
atuação sindical, de outro. A an-
tiga CLT foi enfraquecida dei-
xando de ser protetora da mão
de obra, para ser protetora do
patrão. Mas uma coisa é certa, o
mundo jamais será o mesmo
depois dessa pandemia.
O governo não levou à sério a cri-
se sanitária e econômica em ra-
zão do coronavírus. Mas agora
todos já sabem que não era algo
menor.
A pandemia do coronavírus está
trazendo, além de mortes em
escala geométrica e muitas pre-
ocupações de toda ordem, ou-
tras novidades. O comporta-
mento das empresas precisou
ser outro, foram adotadas me-
didas de controle e prevenção
ao coronavírus, que deverão
pelo menos permanecer por
muito tempo. E isso o sindicato
está acompanhando de perto.
Na certeza de dias melhores,
forte abraço.
A direção

proposta de renovação do acordo
inclui o adiamento dos saldos po-
sitivos e negativos, que estão in-
clusos  para compensação futura.

Segundo o representante do sin-
dicato: “A medida encontrada
em discussão com a empresa
visa proteger os empregos e a
manutenção dos salários. E
também manter a relação capi-
tal e trabalho sempre em um cli-
ma de harmonia, fazendo com
que toda e qualquer situação
seja sempre discutida entre as
partes. Com isso, buscarmos
sempre o equilíbrio não só nes-
se momento, mas em um futuro
mais próspero, em breve ”.

O Sindicato dos Metalúrgicos vai
levar à decisão dos trabalhadores,
em votação presencial por escru-
tínio secreto, na próxima segun-
da-feira, dia 13, no horário de 9h
às 16h, no interior da empresa.


