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Diante do cenário que se apresen-
ta na vida dos brasileiros, o coro-
navírus 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-
vistas para esse ano e a manuten-
ção dos postos de trabalho, a  G.I.
Group apresentou uma proposta,
que o sindicato levará à votação,
no dia 27/4, das 9h às 15h, através
de recurso digital que tem sido uti-
lizado por vários sindicatos em
todo o país. (ver  ao lado)

Coronavírus e a luta pela
manutenção dos empregos

Sindicato convoca trabalhadores para votação
digital na segunda-feira (27), no horário de 9h às 15h

VEJA A PROPOSTA ABAIXO
TRABALHADOR(A) DO ADMINISTRATIVO:
Redução de Jornada de Trabalho e Salários: 25%
Complementação do Governo: 25% do valor do seguro-desemprego que
cada empregado tem direito. Prazo: até 90 dias, com início em 27|4|2020.

TRABALHADOR(A) DA PRODUÇÃO:
Suspensão de Contratos de Trabalho apenas para o pessoal excedente.
Complementação do Governo: 70% do seguro-desemprego que cada
empregado tem direito.
Complementação das Empresas: 30% do salário dos empregados. Prazo:
até 60 dias, com início em 27|4|2020.
GARANTIA DE EMPREGO: Durante o período acordado para Redução de
Jornada de Trabalho Salários e/ou Suspensão de Contratos de Trabalho.
13º Salário e Férias: sindicato e a comissão de fábrica não abriu mão de
que, durante o período de Suspensão de Contratos de Trabalho e/ou Re-
dução de Jornada de Trabalho e Salários, não haverá redução proporcio-
nal do 13º salário e das férias.
Congelamento da progressão salarial: automática, apenas dentro da vi-
gência do acordo

E  D I GI TAR  O C P F E  A  SE NH A  QU E  É  A SUA M AT R ÍC U LA .

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

A G.I. GROUP ESTARÁ INICIANDO, NO MOMENTO OPORTUNO,
AS NEGOCIAÇÕES DA DATA BASE JUNTO AO SINDICATO.


