
Sindicato convoca à
votação para renovação do

Banco de Horas

A direção do sindicato convoca os
trabalhadores da Volks à votação
para a renovação do Acordo do
Banco de Horas 2022/2023.
A direção da Volks mantem as
mesmas regras  sobre a flexibi-
lização da jornada de trabalho. E a
votação vai se realizar na próxima
quarta-feira, dia 2/2, no horário das
9h às 15h, através do link  ou do QR
Code, abaixo publicado. E a
votação será ON LINE devido a
maioria dos funcionários está
trabalhando home office.
Importante ressaltar que os tra-
balhadores terão o prazo de 12
meses par fazer a quitação geral
das horas, folgar ou compensar. E,
excepcionalmente, trabalho aos
domingos e convocação geral de
produção, as horas serão pagas
com percentual  de  adicional es-
tabelecido no acordo coletivo.

VOLKSWAGEN CAMINHÕES E ÔNIBUS

Você poderá votar através do celular, tablet ou notebook. E para votar é só
ler o QR Code  ou acessar o link abaixo e digitar no campo de identificação

sua chapa e  no campo senha os 4 primeiros numeros do seu CPF

BANCO DE HORAS:
Validade: de 01/2/2022 até 31/01/2023 para os trabalhadores mensalistas e
horistas da empresa.
REGRAS ESTABELECIDAS:
Não serão incididas adicionais nas horas, relação 1h por 1h. E o limite de horas:
26 horas negativas.
O prazo é de 12 meses para as folgas e compensações, com fechamento e
quitação geral em 31/01/2023.
As horas positivas serão pagas com adicional, conforme acordo coletivo. E as
horas negativas serão zeradas, sendo 50% assumidas pela empresa e o restante
(50%) pelo trabalhador.
Nos casos de rescisão de contrato por pedido de demissão ou justa causa, haverá
desconto das horas negativas.
E as horas positivas, independentes da causa, serão devidamente pagas.
Horas poderão ser incluídas no Banco de Horas desde que acordadas com a chefia.
HORAS PARA CRÉDITO (POSITIVAS):
Entrada antecipada ao trabalho, respeitando limite de tolerância de 30m;
Saída após o término da jornada, respeitando limite de tolerância de 20m.
HORAS PARA DÉBITO (NEGATIVAS):
Atrasos de entrada; Saída antecipada; Saída durante o horário de trabalho; Faltas.

PROPOSTA PARA O BANCO DE HORAS

VOTAÇÃO PODERÁ SER ATRAVÉS DO CELULAR,
TABLET E NOTEBOOK. E NO CAMPO IDENTIFICAÇÃO

SUA CHAPA E SENHA.

LINK: HTTPS://URNAELETRONICA.RMABRASILSMS.COM.BR/
URNA/16/18/2/4AC778C5305F7FC9C5ACBCA6CFF8532A


