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EMBRAER APRESENTA PROPOSTA DE 
LAYOFF. PARTICIPE DA ASSEMBLEIA

As negociações entre Sindicato e 
Embraer sobre a implementação de 
layoff terminaram nesta quarta-feira 
(14). Os principais pontos podem ser 
conferidos no quadro abaixo. 

A proposta será votada hoje em 
assembleia. O Sindicato, mantendo 
seu respeito à democracia operária, vai 
acatar a decisão dos trabalhadores.

A Embraer alega que o layoff 
reduzirá o total de horas trabalhadas. 
Ora, se a  empresa não precisa do atual 
volume de horas, então seria possível 
reduzir a jornada de trabalho, conforme 

os trabalhadores já reivindicaram. 
Desde o anúncio da medida, o 

Sindicato tem apresentado a redução 
da jornada sem redução de salário 
como alternativa ao layoff.

O Sindicato propõe a jornada de 
41h30 semanais. Um levantamento 
feito pelo Dieese aponta que essa 
redução aumentaria apenas 3,6% a 
folha de pagamento da Embraer.

Corrupção
A verdade é que a Embraer só 

está propondo layoff porque precisa 

economizar. O motivo todos já 
sabem:   pagar a conta da corrupção. 
Não vamos nos esquecer que mais 
de 1.600 companheiros já foram 
demitidos, por meio do PDV. Além 
disso, a Campanha Salarial terminou 
sem aumento real. 

As demissões só não foram maiores 
(e sem PDV) porque os trabalhadores 
mostraram sua força. 

Nossa luta em defesa do emprego 
e por direitos vai continuar. 

Férias
O período de suspensão do 
contrato de trabalho previso 
no acordo de layoff não será 
considerado como período 
aquisitivo de férias. O direito 
às férias será proporcional aos 
meses trabalhados durante o 
período aquisitivo.

FGTS 
Não haverá incidência de FGTS 
sobre  a Ajuda Compensatória 
Mensal, portanto, não haverá 
depósitos no período de layoff.

Convênio Medico/
odontológico
O empregado participante 
dos Planos de Assistência 
Médica/odontológico poderá 
usá-lo normalmente durante o 
período de layoff.

ÁREAS ABRANGIDAS
DIREITOS

vAlORES

Montagem da Aviação Comercial 
600 trabalhadores (12 turmas de 50)

Montagem da Aviação Executiva
480 trabalhadores (8 turmas de 60)

Bolsa através do FAT
Cerca de R$ 1.543 por mês

Ajuda Compensatória Mensal
Diferença entre o salário líquido e a 
bolsa

13º salário
Garantido (baseado no salário nominal)

PLR - Garantida

Reajuste salarial
Garantido (de acordo com a convenção)

Embraer Prev
Será suspensa a contribuição 
da patrocinadora (Embraer)  
e do trabalhador durante o 
layoff.

Vale-transporte
Será concedido apenas o 
valor do transporte público 
correspondente aos dias de 
curso.

Curso de Qualificação 
Profissional
Todos os empregados em 
lay-off devem participar do 
programa de qualificação 
profissional durante o 
afastamento.

Estabilidade
Garantida a estabilidade no 
emprego durante o layoff e 
por 3 meses após o retorno 
ao trabalho.



CONHEÇA AS PROPOSTAS DE 
COMPENSAÇÃO DE HORAS PARA 2017

Após negociações do Sindicato com a direção da Embraer, foram apresentadas três propostas 
para compensação de horas referentes aos dias pontes de 2017. O Sindicato propôs, como 

alternativa à compensação, a redução da jornada de trabalho. Os metalúrgicos da Embraer já 
possuem a maior jornada do setor em todo o mundo e, mesmo assim, terão a jornada ampliada 
pela compensação. A empresa, mais uma vez, se manteve intransigente.  É importante que os 

trabalhadores reflitam sobre as propostas abaixo, que serão votadas em assembleia. 

PROPOSTA 1

DIAS PONTES A SEREM COMPENSADOS:

Haverá acréscimo de 16 minutos 
nos turnos mais a supressão 
de 10 minutos referentes ao 2º 
café, totalizando 26 minutos de 
compensação por 237 dias.

A compensação será feita através 
do trabalho normal em um sábado 
por mês, durante todo o ano, 
totalizando 12 sábados.

PROPOSTA 3

Não haverá compensação e
os funcionários trabalharão em 
todos os dias pontes (Carnaval, 
Natal, Ano-Novo etc).

PROPOSTA 2

Caso seja aprovada a PROPOSTA 1:

  Entrada  Saída
1º turno   05h44  15h36
2º turno  15h36  01h28
3º turno 20h38  06h30
ADM  07h20  17h22 

ESTIMATIVAS DE HORÁRIO

2 de janeiro (Ano-Novo)
27 de fevereiro e 1º de março (Carnaval)
16 de junho (Corpus Christi)
28 de julho (Aniversário da cidade)

8 de setembro (Independência do Brasil)
13 de outubro (Nossa Sra. Aparecida)
3 de novembro (Finados)
26, 27, 28 e 29 de dezembro (Recesso)


