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Rio de Janeiro, 14 de maio de 2021.

 

À Sua Senhoria o Senhor
RONI DA SILVA OLIVEIRA
Presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Indústria Moedeira
Av. Padre Guilherme Decaminada, 1825 - Santa Cruz
Rio de Janeiro – RJ
CEP: 23.575-000
 
 
Assunto: Horas Extraordinárias -  Resposta ao Ofício OF.SNM/043/2021.
Referência: Ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo nº  18750.105520/2021-
23.

 

Senhor Presidente,

 

1. Ao cumprimentá-lo, cordialmente, e considerando o exposto no Ofício OF.SNM/043/2021
(15359670), vem esta Empresa Pública informar que, devido à premência de iniciarmos o trabalho
extraordinário ainda no mês de maio, a CMB concorda que a aprovação em tela seja realizada pelo prazo
de 60 dias a contar da assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho.

2. A concordância ora manifestada é realizada sem prejuízo de retomarmos o debate quanto à
pertinência da limitação de 60 dias, por ocasião de eventual e futura renovação do ajuste, tendo em vista a
existência de entendimentos divergentes sobre o mencionado ponto.  

3. Assim, ratificamos o pleito da necessidade de realização de assembleia para deliberação
sobre o labor extraordinário o quanto antes, a fim de conferir o devido atendimento aos contratos
vigentes ainda no terceiro bimestre.

4. Sendo essas as informações relevantes para a oportunidade, reitero o compromisso
institucional de conciliarmos os interesses envolvidos nas negociações, sempre atentos à necessária
observância ao interesse público.

 

Atenciosamente,
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Documento assinado eletronicamente

HUGO CAVALCANTE NOGUEIRA

Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por Hugo Cavalcante Nogueira,
Presidente, em 14/05/2021, às 16:00, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 15760656 e o código CRC 15A8F106.
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