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 Pontos Negativos da Carteira Verde e Amarela do atual Governo
1) Desonera as em-
presas, mas onera os 
desempregados com o 
pagamento da contribui-
ção previdenciária para 
aqueles que acessarem 
o seguro-desemprego; 

2) Facilita a demissão de 
trabalhadores e estimula a 
informalidade (sem cartei-
ra de trabalho assinada). 
A proposta enfraquece 
mecanismos de registro, 
fiscalização e punição e 
determina a redução de 
custos com demissão; 

3) Aumenta a jornada de 
trabalho no setor bancá-
rio, exceto para os que 
trabalham na função de 
caixa. Libera a abertura 
dos bancos aos sábados. 
O aumento da jornada de 
trabalho amplia o desem-
prego: a cada dois traba-
lhadores com jornadas de 
44 horas semanais, um 

poderá ser demitido; 

4) Amplia a desregulamen-
tação da jornada de traba-
lho instituída na reforma 
trabalhista de 2017 com a 
liberação do trabalho aos 
domingos e feriados, sem 
pagamento em dobro; 

5) Promove a negocia-
ção individual e a frag-
mentação das normas 
por meio de Acordos 
Coletivos de Trabalho;

6) Retira o sindicato 
das negociações de 
Participação nos Lucros 
e Resultados (PLR) e 
amplia o número máxi-
mo de parcelas, de duas 
para quatro, ao longo 
do ano; 

7) Dificulta a fiscalização 
do trabalho, inclusive em 
situações de risco iminen-

te. Retira do sindicato a 
autoridade para também 
interditar local de traba-
lho com risco iminente; 

8) Institui o Conselho do 
Programa de Habilitação 
e Reabilitação Física e 
Profissional, Prevenção 
e Redução de Acidentes 
do Trabalho, sem parti-
cipação das representa-
ções dos trabalhadores e 
das trabalhadoras e nem 
mesmo do Ministério da 
Saúde, no contexto da 
recente flexibilização das 
Normas Regulamentado-
ras (NRs); 

9) O Programa de Habili-
tação e Reabilitação Física 
e Profissional, Prevenção e 
Redução de Acidentes do 
Trabalho se restringe ao 
ambiente do trabalho, dei-
xando de fora as demais 
situações como trabalho 
escravo, trabalho infantil, 
fraudes nas relações de 
trabalho, entre outros; 

10) Altera a regra para 
concessão do auxílio-aci-
dente e muda o valor do 
auxílio-doença de 50% 
do salário-benefício para 
50% do benefício de apo-
sentadoria por invalidez. 

#ÁREA: LTQ
Semana passada envia-
mos um ofício para a 
Aperam onde relatamos 
sobre o tratamento dado 
aos trabalhadores da 
LTQ por dois gestores. 
Os trabalhadores estão 
preferindo pedir pra sair 
do que trabalhar sobre o 
comando desses dois.  
     

#ÁREA: MANUTENÇÃO 
DA LAMINAÇÃO A FRIO 
DO INOX
Da mesma forma está na 
manutenção da lamina-
ção a frio do inox onde 
a gestão de pessoas está 
tão ruim que trabalha-
dores com mão de obra 
qualificada estão pedin-
do demissão.

#DITADURA NA APE-
RAM
Segundo informações, 
tem um sujeito que 
veio da Usiminas e quer 
implantar o mesmo sis-
tema de pressão psico-
lógica que praticava na 
outra siderúrgica.

#EMPRESA: TMI
     Já na Empresa TMI a 

reclamação é que, pelo jei-
to a empresa não tem um 
Plano de Cargos e Salários 
e  desta forma, os traba-
lhadores que são admiti-
dos recentes recebem os 
mesmos salários dos que já 
estão na empresa há mais 
tempo, o que causa uma 
enorme insatisfação para 
os que ajudam a produzir 
a riqueza da empresa.

 O que alguns gestores fazem
achando que ninguém está vendo



MP 1.091/21
     Exterminou a política 
de valorização do salário 
mínimo.
     Em julho/2022 foi 
apresentado uma emen-
da para aumentar o 
salário mínimo onde o 
governo gastaria R$ 16 
bilhões para aumentar o 
salário mínimo. Porém, 
o governo Bolsonaro 
vetou mas gastou R$ 30 
bilhões para comprar 
votos de deputados pelo 
orçamento secreto.

MP 1.045/21
     Retira direitos por 
meio da Carteira Verde e 
Amarela. 
     Com a MP 1.045/21 o 
governo traz a possibili-
dade, das empresas que 
sentem a pressão em suas 
contas, suspenderem os 
contratos de trabalho ou 
reduzirem a jornada de 
trabalho com redução 
salarial, por até 120 dias.

Mais prejuízos para a classe trabalhadora
MP 881/19
     Trabalho aos do-
mingos e feriados sem 
pagar adicional da hora 
trabalhada para todas as 
atividades, sem necessi-
dade de autorização ou 
de negociação coletiva, 
com escalas muito mais 
flexíveis sem garantia de 
que ao menos uma vez 
ao mês haveria coinci-
dência de descanso aos 
domingos.

MP 1.099/21
     Trabalho voluntário 
com meio salário mínimo.  
     Empresários podem 
contratar mão de obra ba-
rata, sem Carteira Assina-
da e sem salário decente.

MP 905/2019
     O adicional de Pericu-
losidade somente será 
devido quando houver 
exposição permanen-
te do trabalhador por, 
no mínimo, 50% de 

sua jornada normal de 
trabalho. O percentual 
do adicional de periculo-
sidade poderá ser de 5% 
do salário do empregado

Bolsonaro quer se ree-
leger para aprofundar 
ainda mais a Reforma 
Trabalhista e é por isso 
que ele tem apoio de 
empresários e da elite 

brasileira. 
     O trabalhador precisa 
entender que Bolsonaro 
quer retirar mais direitos 
como FGTS, 13º salário e 
até parcelar as férias. 
     Trabalhador que 
vota em Bolsonaro está 
dando um cheque em 
branco para ele retirar 
seus direitos e diminuir 
os salários.

O QUE O GOVERNO ATUAL FEZ COM AS MULHERES
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