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De 2 a 9 de dezembro de 2019

Com uma canetada, o presidente Jair Bol-
sonaro destruiu importantes direitos traba-
lhistas. 

A Medida Provisória 905 cria uma nova for-
ma de contratação, em que os trabalhadores 
têm menos direitos e os patrões têm mais be-
nefícios. (veja no verso deste jornal)

A modalidade criada pela MP é o Contrato 
Verde e Amarelo, que precariza direitos para jo-
vens de 18 a 29 anos em primeiro emprego.

Outras cláusulas também alteram a CLT 
para toda a classe trabalhadora. É como se 
fosse uma bomba-relógio que está sendo jo-
gada pelo próprio governo sobre a legislação 
trabalhista. 

A MP 905 já está valendo, mas para que 
vire lei tem de ser aprovada pelo Congresso 
Nacional. É preciso pressionar os parlamenta-

res para que derrubem a medida.  
Na quinta-feira, dia 5, vamos realizar um 

Dia Nacional de Mobilizações contra a MP 
905. Em nossa região, o Sindicato vai orga-
nizar assembleias e paralisações. Haverá tam-
bém um ato na Praça Afonso Pena, às 9h.

Em São Paulo, a manifestação será na Ave-
nida Paulista, às 17h. Sairá uma caravana de 
São José dos Campos, às 14h30. Os interes-
sados podem se inscrever pelo telefone 3946-
5311.

As mobilizações estão sendo convocadas 
pela CSP-Conlutas. As outras centrais preferi-
ram ficar de fora. Para elas, a prioridade é ou-
tra: organizar estratégias para as eleições de 
2020 e 2022. 

Aqui não tem essa. Dia 5, vamos lutar em 
defesa dos direitos dos trabalhadores.

dia 5, vai ter luta
contra a MP 905
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Com MP 905, Bolsonaro tira dos 
trabalhadores e dá para os patrões 

DITO BRONCA
dito@sindmetalsjc.org.br

Mandona
A supervisora do RH da 

Prolind só aceita as coisas 
se forem do jeito dela.  
Ai de quem der uma 

opinião. Ainda por cima 
se intromete onde não é 

chamada. Está na hora de 
você acordar para vida e 
aprender a respeitar os 

outros. Se orienta!

Em cima da hora
A Eaton está pisando 

na bola ao entregar os 
holerites muito perto 
do dia do pagamento. 

Quando há algum 
desconto indevido, 
o trabalhador só é 

reembolsado muito 
tempo depois. Vamos 
melhorar isso, Eaton?

 
Assediadores

Na Armco, é muito 
curioso. Basta ter 

assembleia na fábrica e 
os chefes já começam a 

assediar os trabalhadores 
para que entrem mais 

cedo. Vou dar um 
recado e não vou falar 
duas vezes: aqui não 
aceitamos pressão. 
Parem já com essa 

história.  

Talha voadora
Na GM, a manutenção 
preventiva das talhas 

não existe. Só este ano, 
duas talhas em operação 
despencaram. Será que 
só depois que alguém 
for gravemente ferido 

ou morrer a GM tomará 
providências?   

Big Brother
Na Domex, o assédio 
é tão grande que está 
impossível trabalhar. 

A empresa quer 
tanto controlar os 
trabalhadores que 

colocou câmeras para 
vigiá-los. Tá achando que 
estamos no Big Brother?

REDução Do FGTS 
O recolhimento do FGTS cairá 

de 8% para 2% mensais. Em 
caso de demissão sem justa 
causa, a multa cai de 40% para 
20%. 

REDução Do 
ADicionAl DE 
PERiculoSiDADE 
O benefício poderá passar de  

30% para 5%, caso a empresa 
contrate um seguro por expo-
sição a perigo. O valor a ser 
recebido pelo segurado será 
definido pelo próprio patrão. 
Além disso, a MP define um 
tempo de exposição mínimo de 
50% da jornada para que o tra-
balhador tenha direito a receber 
o adicional.

FéRiAS E 13º PARcElADoS
Esses direitos poderão ser divi-

didos em até 12 vezes, ou seja, 
vão virar pó ao longo do ano. 

TRABAlho AoS 
DoMinGoS SEM 
hoRA ExTRA 
O repouso semanal remune-

rado só precisará ocorrer no 
domingo uma vez a cada qua-
tro semanas para os setores de 
comércio e serviços. No setor 
industrial, precisará ocorrer ape-
nas a cada sete semanas. Não é 
por acaso que os patrões estão 
comemorando. Se concederem 
outro dia de folga durante a 
semana, não precisarão pagar 
a hora extra em dobro, como 
seria nos domingos e feriados.

conTRAToS 
A empresa poderá usar es-

ses trabalhadores com direitos 
reduzidos para substituir pes-
soal permanente. Traduzindo: 
o patrão poderá perfeitamente 
demitir aqueles que têm direi-
tos assegurados pela CLT para 
contratar aqueles com carteira 
verde e amarela.  

FiScAlizAção AMiGA 
DoS PATRõES 
Empresas que descumprirem a 

lei só serão multadas depois de 
uma segunda visita dos fiscais, 
de acordo com critérios defini-
dos pela MP. 

MEnoS iMPoSToS 
PARA oS EMPRESáRioS 
As empresas não precisam 

fazer a contribuição previdenci-
ária de 20%. Já os desemprega-
dos passam a pagar de 7,5% a 
8,14% sobre o seguro-desem-
prego que vierem a receber. 

SEM clT nEM 
convEnção colETivA 
Os trabalhadores contratados 

pela Carteira Verde e Amarela 
não terão acesso aos direitos 
previstos na CLT nem nas Con-
venções Coletivas. Com isso, 
o governo está formando uma 
categoria de subemprego. 

AciDEnTE DE TRAjETo 
Deixa de ser considerado 

acidente de trabalho, exceto em 
casos envolvendo transporte 
oferecido pela empresa. Quem 
se acidentar entre a casa e o 
trabalho (e vice-versa) deixará 
de ter direito a auxílio-
doença acidentário 
(B91), estabilidade 
de 12 meses, en-
tre outras perdas. 

Auxílio-AciDEnTE 
Este benefício é pago pelo 

INSS a quem sofre redução de 
capacidade laboral por conta 
de acidente ligado ou não ao 
trabalho. Antes da MP, o auxílio 
equivalia a 50% do valor da 
média dos 80% dos maiores 
salários pagos ao longo da vida. 
Agora, o valor corresponderá a 
50% do benefício de aposenta-
doria por invalidez. 

Aponte a câmera do 
celular para o QR Code 

e confira mais 
detalhes sobre as 

alterações no 
auxílio-acidente


