
Fil iado a:

M. SHIMIZU

Diante do cenário que se apresen-
ta na vida dos brasileiros, o
coronavírus  tem sido uma gran-
de ameaça não só à saúde como
também aos empregos e à econo-
mia mundial.

As medidas restritivas adotadas
para contenção dessa pandemia
têm causado forte redução da de-
manda, o que já tem impactado
no mercado.

O governo acaba de lançar o Pro-
grama Emergencial de Manuten-
ção do Emprego e da Renda, com
o objetivo de reduzir os impactos
sociais relacionados ao estado de
calamidade pública e de emer-
gência de saúde pública diante da
pandemia de Covid-19.

Diante das várias incertezas pre-
vistas para esse ano e a manuten-
ção dos postos de trabalho, a
M.Shimizu apresentou uma pro-
posta, que o sindicato levará à vo-
tação, no dia 23/4, das 9h às 12h,
através de recurso digital que tem
sido utilizado por vários sindica-
tos em todo o país. (ver  ao lado)

Coronavírus e a luta pela
manutenção dos empregos

Sindicato convoca trabalhadores para votação
digital na quinta-feira (23/4), no horário de 9h às 12h

VEJA A PROPOSTA ABAIXO
Em virtude das medidas trabalhistas de emergência para o retorno
das atividades no dia 27/4, aprovadas pela VWCO e Módulos, a
M.Shimizu gostaria de seguir as mesmas medidas adotadas para o
retorno das atividades e negociações com os colaboradores, sendo a
proposta:

Redução de jornada e salário de 25% para os trabalhadores do
administrativos e/ou não ligados diretamente no acompanhamento
da produção;

Complementação do governo: 25% do valor do seguro-desem-
prego que cada empregado tem direito suspensão do contrato de tra-
balho para o pessoal excedente;

Complementação do governo: 70% do valor do seguro-desem-
prego que cada empregado tem direito e complementação da empre-
sa com 30% do salário dos empregados.

E DIGITAR O CPF E A SENHA
QUE É A SUA MATRÍCULA.

http://votasmc.com.br/shimizu
PARA VOTAR BASTA ACESSAR


