
Fil iado a:

EMPRESA JSL

Diante do cenário que se apre-
senta na vida dos brasileiros,
o coronavírus  tem sido uma
grande ameaça não só à saú-
de como também aos empre-
gos e à economia mundial.

As medidas restritivas adota-
das para contenção dessa
pandemia têm causado forte
redução da demanda, o que já
tem impactado no mercado.

O governo acaba de lançar o
Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da
Renda, com o objetivo de re-
duzir os impactos sociais re-
lacionados ao estado de ca-
lamidade pública e de emer-
gência de saúde pública dian-
te da pandemia de Covid-19.

Diante das várias incertezas
previstas para esse ano e a
manutenção dos postos de
trabalho, a JSL apresentou
uma proposta para renova-
ção do Acordo Coletivo e de
combate ao desemprego. E

Coronavírus e a luta pela
manutenção dos empregos

Empresa apresenta proposta para renovação do
Acordo Coletivo e o sindicato convoca à votação

digital é hoje, sexta-feira(24) das  14h às 18h
VEJA A PROPOSTA ABAIXO:

MANUTENÇÃO DE TODOS OS BENEFÍCIOS JA EXISTENTES.
CARGA EXTRA NO CARTÃO ALIMENTAÇÃO: no valor de R$ 1 mil, a
ser paga no dia 30/4/20.
PLR será substituída pela carga extra no cartão alimentação.
TRABALHADOR ADMINISTRATIVO:
Redução da jornada e salário: 25% e suspensão de contrato de
trabalho para o excedente.

TRABALHADOR DA PRODUÇÃO:
Suspensão do Contrato de Trabalho para os trabalhadores
excedentes.

Garantia de emprego, conforme MP 936/2020.

PARA VOTAR BASTA ACESSAR:

http://votasmc.com.br/jsl

com esse acordo, o sindica-
to conseguiu  garantir a ma-
nutenção de 296 postos de
trabalho pelo período esta-
belecido na Medida Provisó-
ria assinada pelo governo.

O sindicato levará à votação,
nessa sexta-feira (hoje), dia
24/4, das 14h às 18h, através
de recurso digital que tem
sido utilizado por vários sindi-
catos em todo o país.

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


