Uma visão geral da elegibilidade e dos serviços de emergência
O que é a Red Tab Foundation?
A Red Tab Foundation é uma organização independente e sem fins lucrativos que fornece auxílio financeiro
em curto prazo para funcionários da Levi Strauss & Co. que estejam passando por emergências graves. Foi
fundada em 1981 por Jerry O’Shea, um funcionário que investiu seu próprio dinheiro para ajudar colegas de
trabalho necessitados.
A Red Tab Foundation hoje continua oferecendo auxílio financeiro de emergência para funcionários de
todo o mundo e seu financiamento vem principalmente de funcionários, aposentados e acionistas da
empresa.
Quem tem direito?
Para ter direito a auxílio, um funcionário deve atender aos seguintes requisitos:
 Ser funcionário da Levi Strauss & Co. (fornecedores pagos por terceiros e funcionários de franquias
não têm direito).
 Estar passando por uma emergência que justifique o auxílio.
 Não ter capacidade de arcar com os gastos emergenciais usando economias pessoais, apoio familiar,
seguro, etc.
Que emergências podem ser contempladas?
O auxílio financeiro pode ser fornecido após emergências inesperadas, como:
 Doença ou ferimento graves:despesas domésticas atrasadas ou negação de cuidado essencial que
afete um funcionário, um cônjuge/parceiro doméstico, filho, irmão ou os pais que vivam sob o mesmo
teto.
 Morte: despesas com sepultamento de um funcionário, um cônjuge/parceiro doméstico, filho, irmão ou
dos pais que viva sob o mesmo teto.
 Desastre (furacão, incêndio na casa, etc.): abrigo temporário e/ou auxílio para realocação quando a
residência primária de um funcionário estiver inabitável; reposição de roupas e outras coisas
essenciais.
 Viagem de emergência: obter cuidados médicos essenciais que não estejam disponíveis no local ou
comparecer a um velório de um filho, de um irmão, dos pais ou dos avós.
 Perda involuntária de emprego: despesas domésticas atrasadas resultantes diretamente de uma
perda súbita de emprego ou demissão que cause impacto ao cônjuge/parceiro doméstico, filho, irmão
ou pais que vivam sob o mesmo teto.
 Perda de transporte: custos de conserto à única fonte de transporte de um funcionário.
 Violência doméstica: abrigo e outros itens essenciais necessários para estabelecer um ambiente
seguro para viver devido a violência doméstica.
Até que ponto a Red Tab Foundation pode oferecer auxílio financeiro?
A quantia depende principalmente do tipo de emergência e da necessidade financeira do funcionário. O
máximo é US$ 5.000.
Como entro em contato com a Red Tab Foundation?
Entre em contato com seu gerente ou parceiro de RH ou envie um e-mail para a Red Tab Foundation pelo
endereço RedTabFoundation@levi.com. Caso esteja solicitando auxílio, forneça seu nome, local de
trabalho, uma descrição de sua emergência e a melhor maneira de entrar em contato com você.
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Todas as perguntas são confidenciais. Todas as informações que você fornecer serão usadas
exclusivamente para determinar se você precisa de auxílio.
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