
Fil iado a:

MAXION CONDO

Diante do cenário que se apresen-
ta na vida dos brasileiros, o
coronavírus  tem sido uma grande
ameaça não só à saúde como tam-
bém aos empregos e à economia
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 Manutenção
do Emprego e da Renda, com o ob-
jetivo de reduzir os impactos soci-
ais relacionados ao estado de ca-
lamidade pública e de emergência
de saúde pública diante da pan-
demia de Covid-19.

Diante das várias incertezas pre-vis-
tas para esse ano e a manutenção
dos postos de trabalho, a  Maxion
apresentou uma proposta para reno-
vação do Acordo Coletivo e de com-
bate ao desemprego. Na proposta
em destaque, o sindicato conseguir
garantir 100% do INPC no reajuste
dos salários e um cartão extra de R$
2 mil que poderá ser usado em qual-
quer estabelecimento.

O sindicato levará à votação,
amanhá (24/4), das 12h às 17h,
através de recurso digital que tem
sido utilizado por vários sindicatos
em todo o país. (ver ao lado)

Coronavírus e a luta pela
manutenção dos empregos
Empresa apresenta proposta para renovação do Acordo Coletivo e
o sindicato convoca à votação digital amanhã (24) das  12h às 17h

VEJA A PROPOSTA ABAIXO:
REAJUSTE SALARIAL: 100% DO INPC, a partir de maio/2020;

CARTÃO ALIMENTAÇÃO: R$ 400;

Licença Paternidade: de 20 dias;

CARTÃO EXTRA: R$ 2 Mil, em 25/5/2020.

SUSPENSÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
PESSOAL DA PRODUÇÃO:
Complementação do governo: 70% do seguro desemprego que cada
trabalhador tem direito.

Complementação das empresas: 30% do salário dos funcionários. Prazo
até 60 dias, a partir do dia 27/4/2020.

PESSOAL DO ADMINISTRATIVO:
Redução da jornada de trabalho e salários de 25%;

Complementação do governo: 25% do valor do seguro desemprego que
cada trabalhador tem direito. Prazo até 90 dias, a partir do dia 27/4/2020;

GARANTIA DO EMPREGO: estabilidade adicional de 50% em relação a MP
936/2020;

Suspensão das parcelas de empréstimo na Credmaxion e consignados;

Adiamento do pagamento de empréstimos “quebra-galho” para 20/12/20.

PARA VOTAR BASTA ACESSAR:

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

http://votasmc.com.br/maxion


