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BENTELER

Coronavírus e a luta pela
manutenção dos empregos

Sindicato convoca trabalhadores para votação
digital na quarta-feira (29/4), no horário de 9h 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, a Benteler apresentou uma
proposta, que o sindicato leva-
rá à votação, no dia 29/4, das 9h
às 12h, através de recurso digi-
tal que tem sido utilizado por
vários sindicatos em todo o
país. (ver  ao lado)

VEJA A PROPOSTA ABAIXO
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE CONTRATO
Garantia de Salário Líquido por Faixa Salarial, sendo: salários até R$
3.000 Garantia de até 90%. De R$ 3.001 até R$ 7.000 Garantia de
até 70%. Acima R$ 7.001 Parcela Fixa R$ 200.
Período de suspensão temporária dos contratos de trabalho será de
60 dias a partir de 5/5/2020;
Estabilidade de igual período da suspensão de contrato no retorno;
Isenção do desconto fixo do Seguro de Vida;
A BENTELER ainda realizará o pagamento de 40% no quinzenal e 60%
no mensal (lembre-se: será em cima dos 30% pagos pela empresa);
O GOVERNO fará os depósitos diretamente na conta do colaborador
em até 30 dias a partir do recebimento da comunicação da empresa;
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE CONTRATO
As atividades poderão retornar a qualquer momento conforme de-
manda dos Clientes, devendo ter a comunicação prévia de 48 horas;
Serão mantidas todas as cláusulas previstas no Acordo Coletivo 2019/
2020 e todos os benefícios atuais.

PARA VOTAR BASTA ACESSAR:

http://votasmc.com.br/benteler

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


