
GRUPO SEB ARNO | MUDANÇA NA JORNADA

Já algum tempo, o sindicato vem con-
versando com a direção do grupo Seb
Arno sobre várias questões que tem
impactado diretamente a vida dos
trabalhadores. Uma delas, em especial,
é sobre os horários de entrada e saída.

Na última semana, juntos, conseguiu-se
chegar a uma proposta que vai melhorar
a vida dos trabalhadores, já que o horário
atual vem sacrificando muito a todos,
principalmente, aqueles que se deslocam
de localidades mais distantes.

Sendo assim, houve o entendimento de
uma proposta de mudança, com dois
formatos de horários. Vale ressaltar que
a proposta não vai alterar em nada a
jornada de horas trabalhadas e nem na
questão salarial. A mudança será so-
mente para melhorar o dia a dia de
todos, no que se trata no horário de
entrada e saída do trabalho.

A votação será na 5ª feira, dia 17, das 8h às
17h, por meio do votação eletrônica, através
do link www.votasmc.com.br/seb, seguindo
todas as recomendações dos órgãos de
saúde, em função da pandemia, evitando
aglomerações.

A direção do sindicato reafirma o seu com-
promisso em buscar sempre melhorias,
mesmo diante de todas as dificuldades
após às mudanças que as leis trabalhistas
vêm sofrendo diariamente no país.

A  votação será na
quinta-feira, dia 17,

das 8h às 17h,
através de

votação digital

VEJA AS PROPOSTAS DA EMPRESA:

Deslocamento de 30 minutos em todos os dias da semana (entrada e saída),
sincronizando os horários de saída do 1º Turno e entrada do 2º Turno.

Empresa apresenta  proposta de mudança
de horário na jornada de trabalho para os

trabalhadores do 1º e 2º turnos

PARA VOTAR ACESSE www.votasmc.com.br/seb
E DIGITAR SEU CPF E A SUA MATRÍCULA.

PROPOSTA B

HOJE

PROPOSTA

HOJE

PROPOSTA

Deslocamento de 30 minutos em todos os dias da semana (entrada) e diluição
do horário de saída de segunda a quinta para que seja possível a saída antecipada
na sexta (short Friday). Essa proposta também sincroniza os horários de saída
do 1º Turno e entrada do 2º Turno.

PROPOSTA A


