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Após a reprovação dos tra-
balhadores sobre as pro-
postas apresentadas pela
empresa, a comissão es-
colhida pelos trabalha-
dores do setor voltou a dis-
cutir alternativas para mu-
dança de jornada. Ambas as
partes chegaram a um novo
entendimento, que envolve
apenas uma alteração: a
mudança no adicional no-
turno, que passará para
40%.  Hoje é de 20%.

Como já foi dito, ateriormen-
te, houve várias reuniões
com os trabalhadores e inte-
grantes da comissão forma-
da para essa mudança, duas
alternativas foram propostas
e serão levadas à votação.

Sindicato convoca à
votação na quarta-

feira, dia 9/12. Sendo
que o 1º e 2º turnos

das 14h30 às 16h30. E
o 3º turno 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.

Grupo Seb apresenta  nova proposta
para o Acordo do Turno para

Manutenção e Ferramentaria

Serão dois turnos de 11 horas
e 50 minutos (conforme in-
dicado abaixo), ambos com
1 hora de refeição e dois des-
cansos de 30 minutos,
totalizando 2 horas de inter-
valo diário.

1º Turno = 6h – 17h50.

2º Turno = 18h – 05h50.

É importante reforçar que as
novas opções de jornada fo-
ram discutidas diversas vezes

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

com os trabalhadores, em
reuniões, conversas individu-
ais e através da comissão for-
mada.

O sindicato convoca à nova
votação na próxima quarta-
feira, dia 9/12, das 14h30 às
16h30 para os trabalhadores
do 1º e 2º turnos, e das
20h30 e 21h para os traba-
lhadores do 3º Turno.  E a pro-
posta que vencer passará a
valer a partir do dia 4|1|2021.


