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Diante do cenário que se apresenta
na vida dos brasileiros, o corona-ví-
rus  tem sido uma grande ameaça não
só à saúde como também aos empre-
gos e à economia mundial.

As medidas restritivas adotadas para
contenção dessa pandemia têm causa-
do forte redução da demanda, o que já

Coronavírus e a luta pela
manutenção dos empregos
Sindicato convoca trabalhadores para votação digital na

próxima quarta-feira (22/4), no horário de 9h às 12h

VEJA A PROPOSTA ABAIXO
PROPOSTA PARA ACORDO COLETIVO
Reajuste Salarial: INPC pleno, a partir de janeiro/21;
Cartão Alimentação: R$ 365, a partir de maio/20;
PLR: R$ 4000, em duas parcelas. A 1º parcela de R$ 2000 em 15/5/20 e 2º parcela de R$ 2000, em 31/1/21;
Renovação do banco de horas: abril/20 a abril/21, com manutenção do saldo atual;
Jornada de trabalho: 44 horas semanais;

TRABALHADOR (A) DO ADMINISTRATIVO:
Redução da Jornada de trabalho e salario: em 25%;
Complemento do Governo: 25% do valor do seguro desemprego que cada empregado tem direito;
Prazo de 90 dias, com início em 27/4, podendo ser renovado caso a situação do pais não se estabilize.

TRABALHADOR DA OPERAÇÃO DE PRODUÇÃO:
Suspensão do contrato de trabalho para o pessoal excedente;
Complemento do governo: 70 % do seguro desemprego que cada empregado tem direito;
Complemento da empresa em 30% do salário dos empregados;
Manutenção do cartão alimentação para os funcionários com contrato suspenso;
Prazo: até 60 dias, com início em 27/4/20;

GARANTIA DE EMPREGO
Durante o período acordado para redução de jornada de trabalho e/ou Suspensão de contrato de trabalho;
13º Salário e Férias: a direção do sindicato não abriu mão de que, durante o período de suspensão de contratos de
trabalho e/ou redução de jornada de trabalho e salários, não haverá redução proporcional de 13º salário e das
férias;
Congelamento da progressão automática, apenas dentro da vigência do acordo.

tem impactado no mercado.

O governo acaba de lançar o Progra-
ma Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda, com o objetivo
de reduzir os impactos sociais relacio-
nados ao estado de calamidade pú-
blica e de emergência de saúde públi-
ca diante da pandemia de Covid-19.

Diante das várias incertezas pre-vis-
tas para esse ano e a manutenção dos
postos de trabalho, a  Suspensys
apresentou uma proposta, que a di-
reção do sindicato  levará à votação,
na próxima quarta-feira, dia 22/4, das
9h às 12h, através de recurso digital
que tem sido utilizado por vários
sindicatos em todo o país.

E DIGITAR O CPF E A SENHA QUE É A SUA MATRÍCULA.
http://votasmc.com.br/suspensys

PARA VOTAR BASTA ACESSAR


