
EDITORIAL FOCO NA MANUTENÇÃO DOS EMPREGOS PRECISA CONTINUAR

SÉRGIO BUTKA,
Presidente do SMC, da Força 
Paraná e da Federação dos 
Metalúrgicos do Paraná

Algumas grandes empresas estão tentando se aproveitar do 
momento difícil que estamos passando por causa da pandemia 
da Covid-19 para reduzir seus quadros funcionais, esquecendo 
do compromisso social da manutenção dos empregos. Por outro 
lado temos as empresas de pequeno e médio porte que realmente 
terão enormes dificuldades de manter seus trabalhadores.

Diante dessa conjuntura, precisamos agora explorar ao máxi-
mo todos os subsídios que o governo disponibilizar, principalmente 

a MP 936. Na sequência vamos tentar buscar o que já temos na 
legislação, a exemplo do layoff, que nós já usamos em várias 
empresas, entre elas a Volks, que adotou esse sistema por 5 anos.

A meta é buscar a manutenção dos empregos pelo menos 
até o final do ano, período que podemos ter uma reação no setor 
automobilístico. Por isso não podemos baixar a guarda. Será 
preciso muito diálogo entre Sindicato e empresas e também, é 
claro, da sua mobilização. Não podemos perder o foco!

NESTA QUARTA, DIA 24, 
INICIA A VOTAÇÃO ONLINE DA 
PROPOSTA DE MANUTENÇÃO 
DOS EMPREGOS
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ATENÇÃO TRABALHADOR(A) DA BOSCH!

Órgão de Informação e Luta dos Trabalhadores Metalúrgicos da Grande Curitiba - Presidente: Sérgio Butka

Fique ligado(a) trabalhador(a) da Bosch! Nesta quarta-feira, dia 24 de junho, às 15h, inicia 

a votação online da proposta de manutenção dos empregos negociada entre Sindicato e 

empresa. Ela será realizada através do votasmc.com.br/bosch até às 15h desta quinta-feira, 

dia 25.  Confira todos detalhes da proposta neste informativo e vote de forma consciente.
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Cordialmente, 
Robert Bosch Limitada 
 
Paula Pessoa      Alfredo Barbalho  
Gerente de Recursos Humanos                     Gerente de Recursos Humanos 

 AO SINDICATO DOS METALÚRGICOS 
DA GRANDE CURITIBA 
Em atenção do Sr. Sérgio Butka – Presidente e 
Maciel Custódio – Cordenador interno 
Av. Pres. Getúlio Vargas, 3692, Curitiba - PR 

 

   
Curitiba, 19 de 
junho de 2020 

Prezados  

Como evolução de nossas conversas e reuniões desde semana passada até hoje pela 
manhã, entendendo e avaliando os pontos trazidos por esse R. Sindicato, 
formalizamos abaixo a proposta limite para um Acordo Coletivo de flexibilizações 
a partir de julho/20: 

 Redução proporcional de Jornada e Salário de 25%:  
 

• Utilizar durante o período de 90 dias, conforme MP 936/20, com possibilidade de 
prorrogação automática por até 60, nas condições já aprovadas dia 16.06.20 pelo Senado 
Federal, mediante sanção Presidencial ainda pendente  

• Para até 100% dos colaboradores, sendo os prazos, o público e os horários/modelos de 
turnos reduzidos, definidos pela empresa e comunicados com antecedência legal 

• Garantia de emprego estendida para mais 1 mês além do período previsto na MP 936/20 
(correspondente ao período de redução de jornada)  

• Ajuda compensatória para garantir 95% do salário líquido, para salários nominais de até 
R$ 3.604,00 

• Suspender os trâmites do PREVIBOSCH durante o período de redução  
 

Reforçamos que esta é a proposta construída após conversas e interações com esse 
Sindicato, e representa a intenção de unirmos esforços para a manutenção da saúde, 
emprego e renda, neste momento átipico de crise.  
Aguardamos retorno, e solicitação a apresentação da proposta em assembleia na 
segunda-feira dia 22.06, data limite para a consequente operacionalização. 
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