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Sindicato retifica proposta
da empresa para o acordo

coletivo e do PPR

Na edição anterior a este bo-
letim, o Sindicato dos Meta-
lúrgicos do Sul Fluminense
publicou dois ítens na pro-
posta da empresa que mere-
cem  ser  alterados.

PARA VOTAR:

Acessar: www.votasmc.com.br/saint
e d epois d igitar  seu CP F e a matrícula

Votação ná próxima quinta-feira,  23
das 6h às 17h, através da internet

Centrais Sindicais comemoram a vitó-
ria contra a MP 1.045/21, ocorrida no
senado federal no dia 1/9. A medida,
com seus jabutis que configuravam
uma minirreforma trabalhista, pro-
punha o aumento da desproteção
social e previdenciária e a desvalori-
zação dos sindicatos e da negociação
coletiva, precarizando ainda mais as
condições de trabalho.

“Defendemos sim a manutenção e o
incremento de medidas emergenciais
para trabalhadores, empregadores e
para a população mais vulnerável du-
rante a vigência da pandemia do
coronavírus.

Acusamos, entretanto, o governo fe-
deral de aproveitar-se das necessida-
des de uma crise que tem levado mi-
lhares de brasileiros à morte precoce,
para tentar aprovar, sem o devido de-
bate social, dispositivos impopulares,
que prejudicariam ainda mais o povo
que já sofre com o desemprego, a ca-
restia e o vírus.

A derrota desta nefasta artimanha
do governo resulta da organização das
entidades sindicais, da unidade das
centrais sindicais, da persistência dos
sindicatos, federações, confederações,
que não pouparam esforços em bus-
car um diálogo com o Senado e expor
rapidamente os prejuízos sociais e eco-
nômicos contemplados na medida.
Resulta do compromisso do Senado
Federal, como Casa Revisora, com a so-
ciedade, evitando uma nova onda de
retirada de direitos dos trabalhadores.

Em abril de 2020 a equipe de Paulo
Guedes já havia tentado emplacar a
famigerada “carteira verde e amarela”
que, assim como a MP 1045, promovia
a redução de direitos trabalhistas.

Reiteramos que qualquer mudança
na lei que interfira na vida dos cida-
dãos e na economia do país deve ser
devidamente analisada e debatida
no Congresso Nacional, com ampla
participação da sociedade”.

MP 1045: Trabalha-
dores pressionam e
Senado rejeita nova
retirada de direitos

- Ticket alimentação extra no valor de R$ 600, cor-
respondente ao retroativo a maio, a ser creditado
em 8/10/2021;

- PPR: antecipação de 50% do PPR em cima de 2
salários ou R$ 4.370, o que foi maior. Ou seja, o
valor de R$ 2.185 ou 1 salário (o que for maior), a
ser pago dia 8/10/2021.

O primeiro diz respeito ao
percentual do adiantamen-
to do valor do PPR e o ou-
tro ao valor extra do ticket
alimentação. Veja abaixo
na íntegra os dois ítens.


