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PRADA | SUSPENSÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Empresa propõe suspensão de
contrato de trabalho aos

metalúrgicos do grupo de risco

Segundo a Prada, durante esse perí-
odo da pandemia, foram  implanta-
das medidas de proteção  aos tra-
balhadores pertencentes ao grupo
de risco, afastando de suas ativida-
des, com a manutenção dos salários
e benefícios, seguindo orientações da
Organização Mundial de Saúde.

A expectativa da empresa era que a situ-
ação se normalizasse. Porém os meses se
passaram sem que o risco à saúde desses
trabalhadores fossem minimizados, a
ponto de possibilitar o retorno desses em-
pregados às atividades normais.

Por isso, em busca de uma alternativa, a
empresa apresentou uma proposta de
suspensão temporária de contrato de
trabalho para os trabalhadores que com-
põem o “grupo de risco”, ao lado segue a
proposta conforme a Lei 14.020/2020 e
Decreto 10.442/2020.

Os trabalhadores deverão ficar
atentos que durante a suspensão do
contrato de trabalho não haverá
desconto de pensão alimentícia,
devendo o trabalhador pagar a
pensão diretamente à beneficiária.

O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul
Fluminense convoca os metalúrgicos à
votação que vai acontecer nessa quarta-
feira, dia 26/8, das 8h às 18h, através do
link http://votasmc.com.br/sindicatovr.

Votação será na
quarta-feira, dia
26,  de 8h às 18h

VEJA A PROPOSTA ABAIXO
Suspensão temporária do contrato de trabalho por até 120 dias com
início em 1/9/2020 caso a proposta seja aprovada;
Ajuda compensatória de 30% do salário do empregado;
BEm – Benefício Emergencial de 70% do valor do seguro desemprego
a que o trabalhador teria direito, pego diretamente pelo Governo;
Complementação pela Prada, além dos 30% relativa à ajuda
compensatória, visando manter aproximadamente 70% do salário
recebido pelo trabalhador (total do somatório da ajuda com-
pensatória a ser paga pela Prada e o valor a ser recebido pelo em-
pregado diretamente do Governo).
Manutenção de todos os benefícios, exceto os incompatíveis com a
suspensão temporária do contrato de trabalho, quais sejam: abono
de atraso, adicional de hor extra, adicional noturno, adicional de
periculosidade, adicional insalubridade, fracionamento de férias,
vale transporte, desjejum matutino, restaurante ou vale refeição e
posto médico interno.
Garantia ao emprego pelo mesmo período que o trabalhador ficar
com o contrato de trabalho suspenso, a contar do término da medida.
Exemplo: 120 dias de suspensão + 120 dias de garantia de emprego.

PARA VOTAR
BASTA ACESSAR:

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


