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O Sindicato alerta que este período, 

03h24m, deverá ser pago como hora 

extra a 95%, como garante a 

Convenção Coletiva de Trabalho 

(CCT), pois a jornada será realizada 

durante o feriado.

empre vigilante e atenta aos Sdireitos dos trabalhadores, os 

diretores do Sindicato dos 

Metalúrgicos, que também são 

funcionários da Aethra, Mário 

Henrique, Anderson Macio e Franklin 

Alberto identificaram um erro nos 

cálculos da jornada de trabalho que 

será realizada no dia 7 de setembro, 

para os funcionários do primeiro 

turno.

Entretanto, para o dia 07 de 

setembro, a Aethra fixou a jornada de 

trabalho, do primeiro turno, das 06h00 

às 16h25, totalizando 09h25m. Neste 

caso, os empregados trabalharão 

03h24m a mais que a jornada que 

seria realizada no dia 09 de março.

De acordo com levantamento 

realizado pelos diretores, no dia 09 de 

abril, em função da pandemia do 

Coronavírus, a Aethra deu folga aos 

trabalhadores, antecipando o feriado 

da Independência do Brasil, ação 

liberada pela MP 927. Lembrando que 

a jornada naquele dia era de 06h01m, 

25% menor que a habitual.

TRABALHADORES DO 1º TURNO TERÃO 
DIREITO DE RECEBER HORA EXTRA

JORNADA NO FERIADO DE 7 DE SETEMBRO

A reabertura do restaurante foi 

bastante comemorada pelos 

trabalhadores, mas para que 

ele se mantenha aberto é 

fundamental cada um fazer sua 

parte. Se a vigilância sanitária 

constatar qualquer desrespeito 

aos protocolos determinados, o 

restaurante pode ser 

novamente impedido de 

funcionar.

 Sindicato dos OMetalúrgicos reforça as 

orientações de higiene e 

proteção como formas de 

prevenção ao Covid-19, 

principalmente nos locais de 

convívio coletivo, como é o 

caso do refeitório.

No Paraná, depois de 48 horas 

de paralização, os 

trabalhadores negociam um 

valor de PLR que saiu de R$ 4 

mil e está agora em R$ 6 mil, 

abono de R$ 2 mil e reajuste 

salarial com base no INPC.

Este caso é mais uma prova de 

que para conquistar melhores 

salários, acordos de PLR e 

benefícios sociais tem que 

haver luta e união do conjunto 

dos trabalhadores.

 exemplo de organização, Omobilização e luta dos 

metalúrgicos da Aethra do 

Paraná serve de motivação 

para os companheiros (as) da 

planta em Contagem. 

LUTA CONTRA CORONAVÍRUS

EXEMPLO A SER SEGUIDO
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No dia 29 de agosto foi ainda pior. A 

programação da jornada de sábado 

até foi divulgada com antecedência, 

entretanto, no meio da jornada a 

chefia da Aethra estendeu seu 

término para 01h40 da manhã, 

anteriormente previsto para 23h40.

A forma atabalhoada que tem sido 

praticada pela empresa na 

construção e divulgação do 

cronograma de trabalho impede 

qualquer programação dos 

trabalhadores. O Sindicato exige que 

haja melhor organização desse 

cronograma, assegurando a 

possibilidade do funcionário se 

programar para o descanso, lazer e o 

convívio com seus familiares.

 desorganização da chefia da AAethra, no planejamento da 

jornada de trabalho do sábado, tem 

causado enormes prejuízos para os 

trabalhadores, principalmente no que 

diz respeito ao descanso, lazer e 

convívio familiar.

Além de fazer alteração no 

cronograma de horário durante a 

jornada, a empresa tem divulgado a 

escala extra de trabalho em cima da 

hora.

Com isso, três funcionários 

receberam advertência por não 

comparecer ao trabalho no seu dia 

de folga. A Aethra comunicou que 

haveria jornada no sábado, 15 de 

agosto, minutos antes do fim da 

jornada de sexta-feira, 14 de agosto. 

A empresa não levou em 

consideração que, sendo um dia de 

folga, os empregados já poderiam ter 

um compromisso marcado.

A Aethra vai analisar a 
proposta e marcou nova 
reunião com o Sindicato para 
o dia 08 de setembro.

Vários trabalhadores estão 
reclamando das jornadas de 
trabalho excessivas. O 
Sindicato, através dos 
diretores Mário Henrique, 

Anderson Macio (Sapinho) e 
Franklin Alberto, apresentou 
uma proposta à empresa 
que resguarda os direitos 
dos trabalhadores e garante 
um período maior de 
descanso.

 Sindicato dos OMetalúrgicos de 
BH/Contagem e região se 
reuniu com a Aethra, no dia 
26 de agosto, para discutir a 
regulamentação do Banco 
de Horas na fábrica.

SINDICATO COBRA ORGANIZAÇÃO DA CHEFIA 
E RESPEITO COM OS TRABALHADORES

JORNADA DE TRABALHO

BANCO DE HORAS

DIRETORIA DO SINDICATO APRESENTA 
PROPOSTA DE REGULAMENTAÇÃO


