
Fil iado a:

Funcionários da Prada, que
participaram da votação
realizada ontem (26), apro-
varam a proposta sobre
suspensão de contrato de
trabalho dos trabalhadores
que fazem parte do grupo
de risco.

Participaram da votação 11
trabalhadores, sendo que 9
foram votos a favor da pro-
posta, enquanto 2 foram
contra. Não houve votos em
brancos ou nulos.

A proposta aprovada con-
siste na suspensão tempo-
rária do contrato de traba-
lho por até 120 dias a partir
do dia 1/9  e ajuda compen-
satória de 30% do salário
do empregado; Benefício
Emergencial de 70% do va-
lor do seguro desemprego a
que o trabalhador teria direi-
to, pego diretamente pelo
Governo; complementação
pela Prada, além dos 30%
relativa à ajuda compensa-
tória, visando manter apro-
ximadamente 70% do salá-
rio recebido pelo trabalha-

Metalúrgicos da Prada aprovam
a proposta de suspensão de

contrato do grupo de risco

SIM = 9 votos
NÃO = 2 votos
BRANCOS = 0

NULOS = 0
TOTAL = 11 votos

VEJA ABAIXO O RESULTADO DA VOTAÇÃO:

dor (total do somatório da
ajuda compensatória a ser
paga pela Prada e o valor a
ser recebido pelo em-prega-
do diretamente do Gover-
no). Manutenção de todos
os benefícios, exceto os in-
compatíveis com a suspen-
são temporária do contrato
de trabalho, quais sejam:
abono de atraso, adicional
de hor extra, adicional notur-
no, adicional de periculo-
sidade, adicional insalubri-
dade, fracionamento de fé-
rias, vale transporte, desjejum
matutino, restaurante ou

vale refeição e posto médi-
co interno. E a garantia ao
emprego pelo mesmo perí-
odo que o trabalhador ficar
com o contrato de trabalho
suspenso, a contar do térmi-
no da medida. Exemplo: 120
dias de suspensão + 120 dias
de garantia de emprego.

A direção do Sindicato dos
Metalúrgicos agradece a
confiança de todos os tra-
balhadores e renova o seu
compromisso em defender
os direitos e os interesses da
categoria.
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