
Fil iado a:

Resende, 9/12/2019 - Boletim 1698.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

NISSAN

Governo Bolsonaro, junto com
empresários e banqueiros, massacra

trabalhadores e aposentados

O que significa a nova
carteira verde e amarela?

CARTEIRA AZUL CARTEIRA VERDE E AMARELA

Isso se esse trabalhador ficar empregado 1 mês. Imagine se ele
trabalhasse por 3 anos nessa empresa, ganhando o mesmo
valor, o quanto ele vai perder do valor de reconhimento e em
seus recursos do FGTS.

Trabalhador com salário de R$ 2 mil

A empresa vai recolher so-
mente 2% em cima dos R$
2 mil, que é igual a R$ 40/mês.
Se for demitido, esse traba-
lhador vai receber 20% do
FGTS em cima desses R$ 40,
que vai dar R$ 8.

Hoje, a empresa é obrigada a
recolher 8% em cima desses
R$ 2 mil, que é igual a R$ 160/
mês. Se for demitido, esse tra-
balhador vai receber 40% de
FGTS em cima desses R$ 160,
que vai dar R$ 68.

SOBRE O FGTS, VAMOS USAR UM EXEMPLO:

   Governo começa a implantar a
“Carteira Verde e Amarela” e com
ela a precarização da mão de obra.

  Atendendo aos empresários,
governo determina que acidentes de
trabalho, ocorridos durante o percurso
de ida e vinda, não é mais considerado
acidente de trabalho. Imagine como
ficariam as vítimas do acidente com os
trabalhadores da Nissan, em setembro,
no ônibus fretado  da Transmargoo.

VEJA ALGUNS DOS PREJUÍZOS QUE
ESSA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 905 VAI
CAUSAR NA VIDA DO TRABALHADOR:

 A  Primeiramente, não será capaz de
gerar empregos, segundo o Dieese.
Pelo contrário, a medida tem po-
tencial para aumentar o desemprego
e a precarização da mão de obra e
condições de trabalho.

 B  Essa MP permite as empresas
recolher 20% em cima do salário do
trabalhador. Hoje ainda é 8%.

 C   Com essa MP, o trabalhador demiti-
do só receberá 20% da multa do FGTS.

 D  E ainda, o demitido que for receber
o Seguro-Desemprego terá mais um
presentinho do governo: simplesmen-
te, será descontado 7,5% pelo INSS.
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    VALE LEMBRAR QUE O QUÊ
GERA EMPREGO MESMO É O

AQUECIMENTO DA ECONOMIA. LEI
NENHUMA CRIA EMPREGO!
ACORDA TRABALHADOR!!!

No Dia Internacional da Pessoa
com Deficiência, Bolsonaro deu de
presente a notícia que vai acabar
com a obrigação das empresas
com mais de 100 funcionários
contratem entre 2% e 5% de
pessoas com deficiência no quadro
de contratados. Trata-se do Projeto

A mais
pura

covardia

A Medida Provisória nº 905
é uma covardia. Segundo o
governo, essa medida vai
trazer incentivo às empresas
para contratar jovens entre
18 e 29 anos, sem expe-
riência na carteira, pelo
prazo determinado de dois
anos. Na verdade, vai pre-
judicar ainda mais os
trabalhadores. Vai reduzir de
30% para 5% do que era
pago no salário do traba-
lhador por trabalhar em área
de risco e serviço periculoso.

Projeto de Lei 6.195/
2019, um verdadeiro

retrocesso para inclusão

de Lei 159, que permite que as
empresas substituam a contrata-
ção pelo pagamento à instituições
de reabilitação.

A consequência disso é mais
exclusão social. Mais uma vez, esse
governo favorece empresas e os
empresários.

Mais uma do governo “mito” e do Congresso Nacional que deciciram
aprovar a manutenção do valor do benefício integral aos militares,
igual ao último recebido de quem ainda está na ativa, e não exigir
idade mínima para aposentar. E, ainda, terão reajuste de inativos
igual aos militares da ativa. Enquanto isso, o restante dos
trabalhadores se ferrando, sem saber se vão se aposentar e ainda
se terão seus benefícios reajustados todo ano.

Mais um presente de
Natal do governo “mito”

e do Congresso


