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Sindicato convoca à votação
do Acordo Coletivo 2020/2021

Na sexta-feira, dia 14/2,
representantes da MA
Automotive Brasil se reu-
niram com a direção do
Sindicato dos Metalúrgicos
para apresentar uma pro-
posta para renovação do
Acordo Coletivo 2020/2021.
No início da reunião, o
sindicato já deixou claro que
não aceitaria menos que a
reposição das perdas calcu-
ladas pelo INPC. E que en-
tende que o cenário não está
favorável para nínguem.
Mas afirmou que não é o
trabalhador que vai pagar
essa conta, mais uma vez.
A empresa expos as suas
dificuldades, ressaltando a
sua dependência à PSA, que
vem apresentando uma sig-
nificativa diminuição na sua
produção. Levando em con-
sideração também a reali-
dade do mercado, que ainda
não retomou o  crescimento.
A proposta será levada à
votação nessa quinta-feira,
dia 20, das 5h30 às 16h, na
portaria da empresa.

Votação será no dia 20/2, quinta-feira,
de 5h30 às 16h, na portaria da empresa

MA AUTOMOTIVE BRASIL - ACORDO COLETIVO

Reajuste salarial, ticket alimentação e auxílio
material escolar pelo INPC pleno, a ser
aplicado a todos os trabalhadores a partir de
1º de maio de 2020;
PPR: R$ 5.500, com antecipação de R$
5.000 a ser pago nessa próxima sexta-feira,
dia 21/2, e o restante no valor de R$ 500, junto
com o pagamento de fevereiro de 2021;
Antecipação da 2ª parcela residual da PPR
2019, no valor de R$ 500, para sexta-feira, dia
21/2;
Renovação do Banco de Horas, no mesmo
modelo atual.

VEJA A PROPOSTA ABAIXO:



Sindicalistas
elaboram uma

agenda de ações
deste primeiro

semestre
Na primeira reunião de 2020,
representantes das centrais
sindicais definiram um calen-
dário de atividades, com pro-
testos e manifestações nas
ruas. As entidades também
decidiram realizar novamen-
te um ato unificado de 1º de
Maio, a exemplo do que ocor-
reu no ano passado.
Recentemente, o presidente
da Fiesp, Paulo Skaf, publicou
artigo em que explicita seu
alinhamento a Jair Bolsonaro,
cujo governo estaria fazendo
as “reformas ” necessárias ao
país, segundo ele.
O calendário aprovado hoje
inclui atos em agências do
INSS, em defesa da Previdência

Social. Em março, haverá
atividades nos dias 8 (Dia
Internacional da Mulher) e 18
(mobilização em defesa do
serviço público e das
empresas estatais). Estão
previstas ainda mani-
festações no Congresso.
Uma das questões centrais
deste ano será em torno da
qualidade do emprego. Os
dados do Cadastro Geral de
Empregados e Desempre-
gados (Caged), divulgados na
semana passada, mostram
algum crescimento do emprego
formal em 2019, mas a maioria
das vagas é de baixa remu-
neração. E uma parcela é de pos-
tos de trabalho intermitentes.

Contrato
Verde Amarelo
é contestado

no STF
Entidades questionam no
Supremo Tribunal Federal (STF)
o Contrato Verde e Amarelo e o
trabalho aos domingos, instituí-
dos pela MP (Medida Provisória)
905, de 2019, que traz inúmeras
mudanças na legislação traba-
lhista. Há pelo menos 4 Ações
Diretas de Inconstitucionalidade
em andamento na Corte, reper-
cutiu o jornal Valor Econômico.
A MP também recebeu 1.930 pro-
postas de emendas no Congresso.
As centrais sindicais pediram
ainda à Casa a devolução da
medida ao governo. O Congresso
tem até 20/4 para aprová-la ou a
MP perderá a eficácia.
O Contrato Verde  e Amarelo prevê
a redução/eliminação de algumas
obrigações para empresas que
contratem trabalhadores entre 18
e 29 anos no 1º emprego. A remu-
neração estipulada é de até 1,5
salário mínimo.
Na modalidade, os empregadores
não precisarão, por exemplo, pa-
gar a contribuição patronal do
INSS (de 20% sobre a folha),
alíquotas do “Sistema S” e do
salário-educação.
No caso do FGTS, a alíquota cairá de
8% para 2%, e o valor da multa poderá
ser reduzida de 40% para 20%.
Contratações nesses moldes,
segundo a MP, começaram no dia
1/1 e terminam em 31/12/2022.
Contudo, segundo entidades que
questionam a medida no Supremo,
o governo não poderia criar nova
modalidade de contrato por MP e
que ainda reduz direitos dos
trabalhadores.


