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GROUPE SEB

Coronavírus e a luta pela
manutenção dos empregos

Sindicato convoca trabalhadores para votação
digital amanhã (29/4), no horário de 8h às 12h

Diante do cenário que se apre-
senta na vida dos brasileiros,
o coronavírus tem sido uma
grande ameaça não só à saúde
como também aos empregos 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 lançou o Programa
Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda, com o
objetivo de reduzir os impac-
tos sociais relacionados ao es-
tado de calamidade pública e
de emergência de saúde públi-
ca diante da pandemia de
Covid-19.
Diante das várias incertezas
previstas para esse ano e a ma-
nutenção dos postos de traba-
lho, o Groupe Seb apresentou
uma proposta, que o sindicato
levará à votação, no dia 29/4,
das 8h às 12h, através de recur-
so digital que tem sido utiliza-
do por vários sindicatos em
todo o país. (ver  ao lado)

VEJA A PROPOSTA ABAIXO:
SUSPENSÃO DE CONTRATO
A partir de maio/2020.
Remuneração líquida (Salário base – INSS e IR) assegurada durante a
suspensão do contrato:  100% para salários até R$1.500,00 * e 75%
para salários acima de R$1.500,00. *
* Considerando a parcela paga pelo Governo e Groupe SEB.
REDUÇÃO DE JORNADA E SALÁRIO A PARTIR DE MAIO/2020
Redução de 50% de jornada para os colaboradores convocados para
realizar atividades essenciais durante a paralisação da produção.
Redução de 25% de jornada para os Gerentes e Diretores.
Remuneração líquida (Salário base – INSS e IR) assegurada para to-
dos durante a redução de jornada:  100% para salários até R$1.500,00
e 85% para salários acima de R$1.500,00 *
* Considerando a parcela paga pelo Governo e Groupe SEB.
CONDIÇÕES GERAIS
Manutenção dos benefícios, inclusive 13º salário e férias.
Garantia de emprego prevista na MP 936.
Prazo: Maio/2020
As medidas de Suspensão de Contrato e Redução de Jornada poderão
ser prorrogadas por 30 ou 60 dias (total ou parcial) mediante comuni-
cação prévia de 48h.
Havendo mudança no cenário e/ou demanda, a empresa poderá con-
vocar os trabalhadores (total ou parcial) para retorno às atividades
mediante comunicação prévia de 48 hs.

PARA VOTAR BASTA ACESSAR:

http://votasmc.com.br/seb
E DIGITAR O CPF  E A SENHA  QUE É A SUA MATRÍ CULA.


