
Fil iado a:

NISSAN

A votação, realizada no dia 16/4, apro-
vou as medidas propostas pela direção
da Nissan, quanto ao Programa Emer-
gencial de Manutenção do Emprego e
da Renda, aprovado pelo governo.

O Sindicato dos Metalúrgicos espera
que com isso a empresa  cumpra o
compromisso de garantir a manu-
tenção dos empregos.

Participaram da votação o total de
1889 trabalhadores, sendo que 1824
(96,55%) aprovaram a proposta
apresentada, enquanto 10 disseram
não à proposta. Houve 32 votos entre
brancos e nulos.

VEJA ABAIXO O RESULTADO:

SIM=1824 votos
NÃO=10 votos
BRANCOS/NULOS=32
TOTAL=1889 VOTOS

Trabalhadores aprovam
medidas para evitar a

ameaça do desemprego
Por mais de 96% dos votos, foram aprovadas as

medidas no combate à crise do coronavírus

A direção do sindicato dos  agradece a
participação e a confiança dos
trabalhadores que participaram de

Carteira Verde/Amarela: mais um golpe no trabalhador
Aprovado o programa federal que re-
duz obrigações patronais da folha de
pagamento para contratação de jo-
vens de 18 a 29 anos, que conseguem
o primeiro emprego formal e com re-
muneração de até um salário míni-
mo e meio.
Resumindo, essa é mais uma medida
para precarizar as condições de tra-
balho e vida , já que tiram ainda mais
direitos dos trabalhadores brasileiros.
Veja quem foram os principais res-
ponsáveis pela aprovação do proje-

Em meio à pandemia, Câmara aprova Carteira Verde e Amarela e retira ainda mais direitos
to, que atende ao empresariado (CNI),
banqueiros e especuladores e a que par-
tido pertencem:
PRESIDENTE JAIR BOLSONARO (SEM
PARTIDO)
RODRIGO MAIA (DEM), presidente da
Cãmara federal
DAVI ALCOLUMBRE, presidente do Se-
nado Federal)
CHRISTINO AUREO, deputado federal
eleito pelo Rio de Janeiro e relator do
projeto)

E veja algumas das consequencias:
:( Fim da bonificação de férias e do
13º salário.
:( Redução da multa por demissão
de 40% para 20% do FGTS.
:( Diminuição do pagamento da
periculosidade de 30% para 5%.
:( A partir desse mês, o seguro-de-
semprego terá desconto de 7,5%.
:( Recolhimento por parte do patrão
ao FGTS passa de 8% para 2%.
:( E o governo ainda deixará de arre-
cadar R$ 10,6 bi em cinco anos.

todo o processo. E aproveita para
renovar o seu compromisso na defesa
dos metalúrgicos do Sul Fluminense.


