
GRUPO SEB | ACORDO DO TURNO 2021/2022

Com o objetivo de ade-
quar às necessidades de
operação da fábrica, a SEB
e os trabalhadores da área
de Manutenção e Ferramen-
taria estão discutindo al-
ternativas para mudança
de jornada.

Após várias reuniões com
os trabalhadores e inte-
grantes da comissão for-
mada para essa mudança,
duas alternativas foram
propostas e serão levadas
à votação. (ver ao lado)
Serão dois turnos de 11 ho-

A votação será na
quinta-feira, dia

26/11. Sendo que o
1º e 2º turnos vo-

tarão das 14h30 às
16h30. E o 3º tur-

no votará das
20h30 às 21h

VEJA AS PROPOSTAS DA EMPRESA:

Jornada 4x4 sem revezamento de turno

O trabalhador estará sempre no mesmo turno, com
possibilidade de troca a cada 6 meses.

Empresa apresenta  proposta
para o Acordo do Turno para

Manutenção e Ferramentaria

ras e 50 minutos (confor-
me indicado abaixo), am-
bos com 1 hora de refeição
e dois descansos de 30 mi-
nutos, totalizando 2 horas
de intervalo diário.

1º Turno = 06h – 17h50.

2º Turno = 18h – 05h50.

É importante reforçar que
as novas opções de jorna-
da foram discutidas diver-
sas vezes com os trabalha-

Jornada 4x4 consiste em 4 dias trabalhados e 4
dias folgados.

O trabalhador trocará de turno a cada 4 dias tra-
balhados, ou seja, 4 dias no 1º Turno, depois 4 dias
no 2º Turno e assim consecutivamente.

PROPOSTA 1

PROPOSTA 2

dores, em reuniões, con-
versas individuais e atra-
vés da comissão formada.

O sindicato convoca à vo-
tação na próxima quinta-
feira, dia 26|11, das 14h30
às 16h30 para os trabalha-
dores do 1º e 2º turnos, e
das 20h30 e 21h para os
trabalhadores do 3º Tur-
no.  E a proposta que ven-
cer passará a valer a partir
do dia 4|1|2021.


