
Sindicato convoca à votação da
renovação do banco de horas

PRADA | ACORDO DO BANCO DE HORAS

Durante a semana, representantes
da PRADA procuraram a direção
do Sindicato dos Metlúrgicos para
apresentar uma proposta para re-
novação do Acordo do Banco de
Horas, com vigência pelo período
de 16/5/2020 a 15/5/2021.

Assim como temos feito em nos-
sas negociações em que o sindica-
to sempre fortalece a idéia de que
um bom acordo se resulta do
envolvimento e do compartilha-
mento da categoria e sindicato de
forma responsável e coletiva dar-
mos nas urnas a opinião da cate-
goria nas decisões, sendo assim
levaremos a proposta apresenta-
da pela empresa no dia 15, pelo
link www.votasmc.com.br/prada,
das 8h às 15h,  cumprindo os pro-
tocolos sanitários, devido a pande-
mia e orientado pelos órgãos com-
petentes.

O voto pela plataforma digital é
seguro e tem o compromisso de
preservar o seu voto e a sua opi-
nião. Vote, participe e dê sua opi-
nião conforme seu entendimento
sobre a proposta apresentada.

A votação será na
próxima terça-feira,
dia 15/6, das 8h às

15h, através de
plataforma digital

VEJA ABAIXO A PROPOSTA DA EMPRESA:

PARA VOTAR:

Acesse :  ww w.vo tas mc .co m .b r/prada
e depois digitar seu CPF e a matrícula

PARÂMETROS:
Vigência do acordo: um ano - de 16/5/2021 a 15/5/2022;
Banco de horas móvel, de modo que as horas extras realizadas em deter-
minado período de apuração de frequência possam ser compensadas no
prazo de seis períodos de apuração subsequentes. Exemplo: no pagamen-
to de dezembro /21 serão quitadas as horas remanescentes de 16/5 a 15/6/
2021; no pagamento de janeiro/22 serão pagas as horas remanescentes
de 16/6 a 15/7/2021; no pagamento de novembro/2022 serão pagas as
horas referentes ao período de 16/4/2022 a 15/5/2022;
Compensação de 1h  por 1h, ou seja, para cada 1 hora extra trabalhada 1
hora de folga;
Ao final do prazo da compensação, o saldo positivo será pago com as
bonificações do ACT e o saldo negativo será descontado;
Hora extra do turno no feriado não entra no banco de horas, será paga no
mês da realização;
Os saldos negativos do banco de horas apurados após a contabilização
que tomará como base de cálculo os créditos e débitos do banco de horas
até o dia 15/5/2021, não sendo descontados no pagamento de maio/2021,
conforme anteriormente avençado em Acordo Coletivo, celebrado entre a
empresa e o sindicato, sendo o saldo negativo remanescente, se aprova-
do pela assembleia dos trabalhadores, a celebração de um novo acordo de
banco de horas, será transportado para o novo banco de horas móvel com
a dilação do prazo de compensação para mais de seis meses.
CONTRAPARTIDA:
Reajuste no valor mensal do benefício “cartão alimentação” para o valor
de R$ 250, com participação do empregado em 5%, ou seja, R$ 12,50.
Crédito extra no “cartão alimentação” de R$ 700, em duas parcelas,
com a primeira parcela creditada em até 5 dias úteis após a assinatura
do ACT, no valor de R$ 300 e a segunda parcela a ser paga no dia 15/12/
2021, no valor de R$ 400.



O Ministério Público do Trabalho
(MTP) está promovendo uma pes-
quisa entre trabalhadores e traba-
lhadoras  sobre sindicalismo e di-
versidade. Integrante da campa-
nha “Maio Lilás”, realizada pelo
Conalis/Coordigualdade, o objeti-
vo do levantamento é conhecer a
diversidade dentro do movimento
sindical.
A pesquisa está sendo feita atra-
vés de formulário online, até 30 de
junho, o qual o trabalhador ou a
trabalhadora poderá acessar o
link:  https://forms.office.com/r/
e3Ave6xEvF.
Segundo os organizadores: “A pes-
quisa faz parte do projeto “Sindica-
lismo e diversidade”, que tem
como objetivo ampliar o diálogo
social e colaborar com as entida-
des sindicais para a promocão da
diversidade nas relações de traba-
lho, por meio do incremento da
temática nas pautas na cultura
sindical e a promoção da diversi-
dade no trabalho por meio da
negociacão coletiva. Com base nas
já existentes boas práticas sindi-
cais em articulação com o MPT”.
Os diretores do sindicato decidi-
ram contribuir com o projeto no
sentido de investir no campo da
pesquisa para o aprofundamento
do conhecimento sobre o perfil dos
trabalhadores metalúrgicos.

Sindicato convida os
metalúrgicos do

Sul Fluminense a
participar da

pesquisa sobre a
diversidade no

movimento sindical

Sindicato: participe da pesquisa
do Ministério Público do Trabalho
sobre sindicalismo e diversidade

“É sempre positivo investir no
campo do estudo e da ciência,
em queler área. Além do mais,
é muito importante conhecer-
mos melhor o perfil da nossa

categoria a fim  de melhorar a
nossa comunicação e, conse-
quentemente, a nossa  atua-
ção”, comenta o presidente do
sindicato, Silvio Campos.

Trabalhadoras grávidas ganham
o direito de se afastar das ativi-
dades de trabalho presencial,
durante a emergência de saúde
pública, em função dos riscos da
pandemia do  coronavírus, sem
causar prejuízo em sua remune-
ração. Esse direito está na Lei nº
14.151, de 12 demaio/2021, e de-
termina que a gestante deve fi-
car à disposição da empresa para
exercer as atividades em seu do-
micílio, por meio de tele traba-
lho, trabalho remoto ou outra
forma de trabalho a distância.

Portanto, o sindicato orienta às
trabalhadoras grávidas a procu-

Gestante ganha o direito de trabalhar
em casa, sem prejuízo salarial

rar o setor de recursos humanos
da sua empresa e encaminhar a
solicitação para o seu afasta-
mento.

Nas palavras do presidente do
sindicato, Silvio Cmpos: “É mui-
to importante garantir a saú-
de e a segurança das traba-
lhadoras em qualquer mo-
mento, mas principalmente
nessa situação tão grave sob
o risco desse vírus ainda tão
desconhecido pelo meio cien-
tífico.  É preciso fundamental-
mente, mais do que nunca,
preservar a vida de nossas
famílias”!


