Calendário permite
planejar os dias de folga
O calendário anual de trabalho e de folgas permite que o
funcionário planeje com bastante antecedência os seus dias
de descanso com a família.
Por isso a importância do trabalhador entender a tabela
e participar da votação, afinal, o assunto é do seu interesse.

Calendário anual será votado na terça, 7

Escala de Trabalho 2x2 ano 2012

Todos os trabalhadores do grupo Schaeffler, inclusive o pessoal do setor administrativo, estão convidados a participar de assembleias, na terçafeira, dia 7, para votação do calendário anual de trabalho e de folgas de 2012 em todas as divisões do grupo. O acordo é anual e o calendário
é refeito a cada ano devido às diferenças de feriados de um ano para o outro. O Sindicato orienta cada trabalhador a verificar a tabela do seu
referido turmo com atenção para poder participar da votação entendendo com clareza a sua escala de trabalho e de folgas.

Dia trabalhado		

Dia não trabalhado		

Folga			

H. Suplementar		

H. Extra

B1 / B2 trabalha 2 (dois) dias das 5h55 às 17h55 e folga 2 (dois) dias - B3 / B4 trabalha 2 (dois) dias das 17h55 às 5h55 e folga 2 (dois) dias.
Intervalo para refeição: 1 hora.

No setor administrativo, o pessoal poderá optar, por aprovação da maioria, pela opção 1 ou 2, cujas
propostas apresentam diferenças de 5 cinco minutos na entrada e saída dos turnos.

Turno Administrativo

O BATENTE

A implantação do calendário anual da
escala de trabalho e de folgas dos metalúrgicos da Schaeffler é uma das importantes
conquistas dos trabalhadores. Em poucas
empresas do ramo o funcionário tem o privilégio de poder saber quais serão os seus
dias de folga ao longo de todo o ano. “Os
trabalhadores precisam entender que esse é
mais um benefício que ele conquistou devido a sua unidade”, diz o dirigente sindical Sidnei Morales Hernandes.

Calendário é avanço
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1º e 2º Turnos

Ele pode ser útil para
você planejar o seu lazer
e o de sua família.

Guarde este
informativo
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3º Turno

O BATENTE

Leia com atenção e
participe da assembleia;
sua votação é muito
importante!

Assembleia
dia 7
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