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Sem Censura
unificação

CIPA Aperam 2019/2020

CAMPANHA SALARIAL 2019/2020

Demorou, mas foi 
marcada a primeira 
reunião de negociação 

com o Sindimiva para o 
próximo dia 20 de novembro.

Agendada a 1ª reunião
de negociação entre

METASITA e SINDIMIVA
Os representantes das 
empresas tiveram tempo 
de sobra para analisar a 
Pauta de Reivindicações dos 
trabalhadores.

A expectativa dos 
trabalhadores, é que 
os patrões apresentem 
uma contraproposta que 
seja digna ser levada à 

apreciação da categoria.

Fique atento quanto à 
convocação do Metasita!

Participe!

Cultura da não violência no ambiente do trabalho
SEUS DIREITOS

O mundo está fortemente 
contaminado pela cultura 
da violência. Temos diversos 
exemplos, como as guerras; 
o crescimento da indústria 
armamentista; a intolerância 
e perseguição aos imigrantes 
e refugiados; os feminicídios 
e homicídios; os abusos 
sexuais; crimes de toda 
ordem etc. 

No ambiente de trabalho 
não é diferente! De certa 
forma, reflete os problemas 
sociais dos países, como 

acontece no Brasil.
Recentemente, realizou-

se no âmbito do Tribunal 
Superior do Trabalho um 
importante seminário 
internacional sobre isto, 
cujo encerramento coube 
a Alain Supiot, renomado 
filósofo do Collège de France, 
com o tema “O caminho da 
não violência”. Para Supiot, 
um mundo do trabalho sem 
violência é possível, desde 
que haja boa vontade, 
diálogo, solidariedade 

e cooperação mútua. O 
professor francês sublinhou, 
ainda, a imprescindível 
promoção da liberdade 
sindical. 

Sindicatos que gozam 
de segurança e liberdade na 
sua atuação desenvolvem 
um diálogo mais maduro e 
eficiente com as empresas. 
Estas, por sua vez, respeitam 
os sindicatos, como 
defensores legítimos dos 
trabalhadores. Este clima 
de respeito mútuo e boa-fé 

acarreta evidentes ganhos 
para todos e afastam a 
cultura da violência no 
ambiente de trabalho.

Não precisa ser um gênio 
para constatar esta ideia.

A questão é que os 
empresários precisam se 
conscientizar disto, respeitar 
os trabalhadores e seus 
representantes e se disporem 
a um diálogo eficaz e maduro 
para a solução dos conflitos.

Todos ganham com isto.
Créditos: SMABC
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COM A PALAVRA O 
TRABALHADOR

HORAS EXTRAS

DENÚNCIAS E INFORMAÇÕES: 31.99795-6921 

TAKENTE
“Olha o dia que vai cair 
o vale alimentação, dia 
16/11. Sempre é assim. 
Não adianta reclamar pois, 
ja reclamei várias vezes. 
Também no zero hora no 
intervalo para descanço, 
deitamos no chão. Não 
tem uma área de descanso 
pra nós. Já matamos 
vários bichos naquele 
galpão. Um dia desses 
mataram até escorpião no 
horário da tarde”.

EMALTO
“Aqui na Emalto 
o que prevalece é 
mando e desmando 
dos supervisores, pois 
o que tem na nossa 
Convenção Coletiva é 
o pouco que resta. As 
leis trabalhistas não 
são respeitadas por 
esses supervisores pois, 
somos convocados a 
fazer as horas extras. 
Até aí tudo bem, mas 
o problema é que 
somos obrigados a 
dar saída no cartão de 
ponto e retornar às 
atividades dentro da 
fábrica, com isso às 
vezes, não cumprimos 
nosso intervalo entre 
jornadas.”

Horas extras/Banco de horas

Realizado o balanço 
anual das horas extras e 
apurado os devidos valores, 
a empresa tem que efetuar 
o pagamento na folha de 
novembro (5º dia útil) 
conforme a cláusula 9ª.

No dia 31/10/2019 
encerrou o prazo para zerar 
o banco de horas. A empresa 
tem que pagar todo banco 
de horas acumulado até o 
dia 31/10. O trabalhador 
que tiver hora positiva 
e foi lesado, entrar em 
contato com o Metasita 
para podermos acionar a 
empresa.

Confira abaixo a cláusula 
9ª - HORAS EXTRAS E BANCO 
DE HORAS da Convenção 
Coletiva de Trabalho.

CLÁUSULA 9ª
HORAS EXTRAS 
E BANCO DE HORAS

Fica autorizada a criação 
do Banco de Horas 
anual nas empresas 
representadas pelo 
SINDIMIVA estabelecidas 
na base territorial 
de representação do 
METASITA, com vigência 
entre 01/11/2018 a
31/10/2019, nos termos 
abaixo estabelecidos:

§ 1º - O empregador poderá 
solicitar a realização de 
trabalho extraordinário em 
um dia, mediante a
compensação em outro dia 
na proporção de 1 por 1 (uma 
hora de trabalho para uma 
hora de descanso, sem
qualquer acréscimo), ou, 
da mesma forma, dispensar 
o trabalho em um dia, 

mediante prévio aviso no dia
anterior, por escrito, 
compensando-se com o 
trabalho extraordinário em 
outro dia, observados os 
prazos do Banco de Horas.

§ 2º - A compensação de 
horas extras realizadas pelo 
empregado se dará mediante 
negociação prévia entre
a chefia e o subordinado.

§ 3º - Nos casos em que o 
empregado for convocado 
fora do horário normal de 
trabalho para atendimento a 
chamadas de emergência, ou 
seja, sem convocação prévia, 
as horas extras passarão 
a contar a partir do seu 
deslocamento até o retorno à 
sua residência.

§ 4º - Anualmente as 

empresas representadas pelos 
SINDIMIVA estabelecidas na 
base territorial de
representação do METASITA, 
que adotarem o Banco de 
Horas, procederão a um 
balanço no Banco de
Horas, de forma a constatar 
o número de horas extras 
realizadas por cada 
empregado, já descontada a
compensação realizada nos 
termos do § 2º acima.

a) Realizado o referido 
balanço anual, constatando-
se saldo de horas extras em 
benefício do trabalhador,
será efetuado o pagamento 
destas horas como extras, 
com o respectivo adicional 
convencional sobre o
valor da hora normal, 
observado o disposto no 
parágrafo 6º abaixo, zerando 
assim a compensação e 
dando-se início a novo 
período.

b) O pagamento dos valores 
devidos apurados conforme 
balanço anual será realizado 
na folha de novembro.

§ 5º- Em caso de rescisão 
do contrato de trabalho, 
independentemente da 
modalidade, havendo saldo 
no Banco de Horas em 
benefício do trabalhador, 
efetuar-se-á o pagamento de 
todas as horas como extras, 
com o respectivo adicional 
convencional sobre o valor 
da hora normal, observado 
o disposto no parágrafo 6º 
abaixo.

§ 6º - Para fins de 
pagamento de horas extras, 
fica estabelecido o seguinte:

a) acréscimo de 60% 
(sessenta por cento), em 
relação às horas normais, 
para as horas extraordinárias
trabalhadas nos dias úteis;

b) acréscimo de 100% 
(cem por cento), para as 
horas extras trabalhadas em 
domingos e feriados,
independentemente da 
remuneração normal desses 
dias de repouso.

Encerrado o prazo dia 31 de outubro.
As empresas têm que fazer o acerto.

Domingos 
e feriados é 
100% e dias 
úteis 60%

METAL 
NOBRE
“Aqui na empresa o patrão 
não está cumprindo o que 
foi acordado na Conveção 
Coletiva de Trabalho. Não 
pagaram as horas e nem 
podemos folgar.”


