
Horas extras terão bonificação de 100%

Atendendo a pedidos de diversos trabalhadores, o sindicato vai levar uma nova
proposta relativa às horas extras para votação. Os trabalhadores que tiverem
horas negativas no banco de horas - que precisaram folgar - terão horas extras
calculadas como hora por hora até acabarem com o saldo negativo. As horas
que se seguem serão bonificadas em 100%.
Por exemplo, se o trabalhador deve seis horas e trabalha oito, as seis primei-
ras compensam o saldo negativo e as outras duas são bonifcadas em 100%.
Quem não tem saldo negativo terá bonificação imediata de 100%.

Informativo do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense Volta Redonda, 16/12/2010 - Edição nº 648

Sindicato consegue abono de R$ 500
O Sindicato dos Metalúrgicos conseguiu, em reunião com a Cimbal, que to-
dos os empregados que trabalham em duas, três ou quatro letras, terão di-
reito ao abono de R$ 500.
O benefício se estende também aos guardas patrimoniais que fazem seis
por dois. Eles continuarão com o horário e também terão direito ao abono.
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