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Diante do cenário que se apresenta
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 adotadas para
contenção dessa pandemia têm causa-
do forte redução da demanda de produ-
ção, o que já tem impactado o mercado.
O governo acaba de lançar o Programa
Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda, através da
Medida Provisória 936/2020, com o
objetivo de reduzir os impactos sociais
relacionados ao estado de calami-
dade e de emergência de saúde públi-
ca, diante da pandemia de Covid-19.
E, diante das várias incertezas pre-
vistas para esse ano e a manutenção
dos postos de trabalho, a Arcelor Mittal
apresentou uma proposta, que o
sindicato levará à votação, nessa
quinta-feira (30/4), da 0h às 17h,
através de recurso digital que tem sido
utilizado por vários sindicatos em todo
o país. (ver ao lado)
Em cima do que estabelece a Medida
Provisória 936/2020, o Sindicato dos
Metalúrgicos conseguiu que a empresa
se comprometesse a informar o sin-
dicato sobre a adoção dessa MP, com
cinco dias de antecedência. E enviar
a listagem dos empregados atin-
gidos, até dois dias antes do início
de sua aplicação.

Coronavírus e a luta pela
manutenção dos empregos
Sindicato convoca à votação digital nessa 5ª feira (30), da 0h às 17h

VEJA A PROPOSTA ABAIXO:
ACORDO COLETIVO PROVISÓRIO com validade de até 1º de outubro, quan-
do serão iniciadas as negociações sobre a data-base, com todos os índices
econômicos retroativos a 1/5/20.

REDUÇÃO SALARIAL: fica permitida a redução salarial e a jornada de tra-
balho por até 90 dias. A redução poderá ser de 25%, 50% e até 70%.

SUSPENSÃO DE CONTRATO: o governo vai pagar 100% do seguro de-
semprego a que o trabalhador tem direito. Prazo de até 60 dias, dividido
em até 2 períodos de 30.

ESTABILIDADE: conforme prevista na MP 936. Sendo que, o sindicato conse-
guiu garantir os empregos por mais 30 dias aos trabalhadores afetados
pela medida, aplicada a mesma multa prevista, em caso de demissão.

Em caso de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário, a
empresa complementará o Benefício Emergencial pago pelo governo, com
uma ajuda compensatória que somada ao valor, garantirá ao empregado
80% DO SEU SALÁRIO LÍQUIDO.

Durante a suspensão de contrato de trabalho, ficam mantidos todos os benefícios
previstos nos instrumentos coletivos específicos e concedidos esponta-
neamente pela empresa, INCLUSIVE A PLR DO PERÍODO DA SUSPENSÃO. 

PARA VOTAR BASTA ACESSAR:

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

http://votasmc.com.br/votar


