
Fil iado a:

YOROZU E TERCEIROS DA HM E DA SERES

Diante do mesmo cenário de ca-
lamidade pública, consequência
da pandemia do coronavírus, e
considerando a Medida Provisó-
ria nº 936, que dispõe sobre a
redução proporcional de jorna-
da e salário e a suspensão tem-
porária do contrato de trabalho,
a direção da Yorozu apresentou
proposta para renovação do
acordo coletivo.

O Sindicato dos Metalúrgicos do
Sul Fluminense convoca os tra-
balhadores da empresa HM e da
SERES à votação, amanhã (15/
5), das 9h às 13h, através de re-
curso digital que tem sido utili-
zado por vários sindicatos em
todo o país. (ver ao lado)

Yorozu apresenta proposta
para renovação do acordo

Sindicato convoca trabalhadores da Yorozu, HM e da Seres à
votação digital amanhã, dia 15/5, no horário de 9h às 13h

VEJA A PROPOSTA ABAIXO:
REDUÇÃO DE JORNADA E SALÁRIO - Período: 25/5 a 13/7/2020
Duração de 50 dias a partir do dia 25/05/2020, podendo ser cance-
lado a qualquer momento, desde que seja comunicado no prazo de
48 horas.
Redução de 20% na jornada de trabalho e salário para aqueles que
estão atualmente trabalhando de casa.
Segunda-feira a sexta-feira com horário diário reduzido ou 4 dias da se-
mana folgando um dia, conforme o planejamento do setor, com data fixa.

SUSPENSÃO DE CONTRATO - Período: 25/5 a 13/6/2020
Duração de 20 dias, a partir do dia 25/5, podendo ser cancelado a
qualquer momento, desde que seja comunicado no prazo de 48 horas.
Válido para os empregados diretos da Yorozu e para os terceiros da HM
e da SERES.
Suspensão temporária de contrato com a garantia de recebimento de
75% do salário nominal, considerando a parte paga pelo Governo +

PARA VOTAR
BASTA ACESSAR:

YAB para aqueles que atualmente já estão em suspensão.

DEMAIS PREVISÕES COMUNS A AMBOS

Garantia de que durante o período de Suspensão
de Contrato e/ou redução de salários não haverá
redução proporcional do 13º salário e das férias.

http://votasmc.com.br/yorozu
E DIGITAR O SEU CPF  E A SUA  MATRÍCULA.

Manutenção dos benefícios.

Estabilidade - sendo garantidos os empregos dos tra-
balhadores afetados por esta medida enquanto as
mesmas durarem e pelo dobro do período equivalen-
te, após seu término.


