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ENGBRAS propõe redução
de jornada em 25% e

GARANTIA DE 100% DO
SALÁRIO LIQUIDO

ENGBRAS | REDUÇÃO DE JORNADA

A direção do Sindicato dos Meta-
lúrgicos esteve reunida através
aplicativo com o representante da
ENGBRAS para discutir a redução
da jornada de trabalho para os fun-
cionários da empresa (conforme di-
vulgado através do boletim 1828).

Desde o início da pandemia, as em-
presas do Consórcio realizaram di-
versas ações preventivas e de cui-
dados para o retorno da produção,
como o aumento do número de
ônibus fretados, colocação de acrí-
licos no restaurante, aferição de
temperatura, testes de COVID, au-
mento do efetivo da limpeza, álco-
ol em gel, entre outras medidas. E,
recentemente, foi anunciado o iní-
cio do 2º turno, garantindo o
distanciamento entre os trabalha-
dores no chão da fábrica.

O Sindicato dos Metalúrgicos e a
Comissão de Fábrica acompa-
nham de perto todas as ações re-
alizadas pelas empresas e reco-
nhece que tudo isso eleva o cus-
to, tendo como consequência a
redução da competitividade.
Mesmo assim, tem se empenha-

Isolamento
social penaliza
setor informal

Dados publicados na imprensa
monstram como o coronavírus pe-
nalizou o trabalho informal. Entre
os trabalhadores do setor privado
sem carteira assinada, a queda no
emprego foi de 20,8%. Entre quem
tem carteira assinada, por outro
lado, a queda na ocupação foi de
7,5%. Além disso, houve redução de
8,4% no número de trabalhadores
que atuam por conta própria (de
24,2 milhões entre dezembro e abril
para 22,4 na última Pnad). A queda
no número de trabalhadores infor-
mais- não porque migraram para a
formalidade, mas porque ficaram
impedidos de trabalhar – e o au-
mento do desalento resultaram em
um fenômeno curioso: apesar do
aumento do desemprego, o valor do
rendimento médio real habitual das
pessoas ocupadas aumentou, de R$
2.374 para R$ 2.460 (3,6%).

No mercado formal, a queda nas
contratações explica maior parte da
retração. Em toda crise, o esperado
é que as empresas aumentem o nú-
mero de demissões, como forma de
equalizar as contas. Dessa vez, no
entanto, ações como a medida pro-
visória 936, que permitiu a suspen-
são de contratos e a redução de jor-
nada e salários, fizeram com que as
demissões ocorressem, mas em vo-
lume menor do que poderia ter acon-
tecido. Mesmo assim, houve queda
no número de vagas formais.

Esses dados ainda preocupam a di-
reção do sindicato, que vem traba-
lhando junto as empresas do Sul
Fluminense com o intuito de encon-
trar saidas para evitar as demissões
e, ao mesmo tempo, preservar a
saúde dos metalúrgicos.

Na esperança de dias melhores aos
metalúrgicos e suas famílias, refor-
çamos nosso compromisso em de-
fesa de todos!

E D I T O R I A L

do na manutenção dos empregos.

Diante do enfrentamento dessa crise
sanitária, tem sido frequente ouvir
casos de demissões nas monta-doras
e, não está sendo diferente na nossa
região. O estado do Paraná anuncia
cortes futuros por outras empresas.

A proposta apresentada é  de redu-
ção de 25% da jornada, com a ga-
rantia de  100% DO  SALÁRIO LIQUI-
DO DO TRABALHADOR, com valida-
de no período de 1/9 a 31/10/20.

A direção do sindicato tem buscado
conscientizar sobre a contribuição
individual de cada um. Acreditan-
do que assim também será possí-
vel tentar dar a volta por cima des-
ta situação que tanto preocupa a
todos. E reafirma o seu compromis-
so firme e forte para garantir que
todos os direitos sejam respeitados
e mantidos, sem exceção!

Seguindo todas as medidas pro-
tetivas e autorizadas pelo atual go-
verno, a ENGBRAS apresenta uma
proposta será levada à votação na
quarta-feira, dia 2/9, através do link:
http://votasmc.com.br/engbras,
das 9h às 13h.

VOTAÇÃO DIGITAL SERÁ NA QUARTA-FEIRA, DIA 2/9, DAS 9H ÀS 13H


