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A MARRETA
Governo tira impostos de empresários 

e passa conta para trabalhador
A Medida Provisória (MP) nº 905/2019, que cria a carteira “Verde ama-

rela”, entre outras medidas que prejudicam os trabalhadores e trabalhadoras, 
divulgada dia 11, não vai gerar 1,8 milhão de  empregos como diz o governo 
nem melhorar a vida dos trabalhadores e trabalhadoras. O principal item da 
MP é a criação da carteira “verde amarela” que tem a finalidade de gerar 
empregos para jovens de 18 a 29 anos, com salários no valor máximo de um 
salário mínimo e meio (R$ 1.497,00).

Os jovens contratados via carteira verde e amarela receberão valor menor 
de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) se forem demitidos sem 
justa causa. Os empregadores que adotarem o programa também não preci-
sarão pagar a contribuição patronal para o Instituto Nacional do Seguro So-
cial (INSS) de 20% sobre a folha, além das alíquotas do Sistema S (Sebrae, 
Senai, Sesc, Sescoop, Sest, Senat e Senar) e  do salário-educação.

Com o Programa Verde e Amarelo, os empresários deixarão de pagar 
cerca de 34% em tributos. A redução da arrecadação cairá nas costas do 
trabalhador desempregado: o governo decidiu cobrar 7,5% de alíquota para 
o INSS do valor do seguro-desemprego.

Para a professora de economia da USP, Leda Paulani, além de não gerar 

os empregos prome-
tidos, as medidas tem 
o potencial de tirar o 
emprego de quem tem 
mais direitos, os tra-
balhadores da carteira 
azul, apesar do gover-
no dizer que os em-
presários não podem 
substituir os antigos 
funcionários pelos no-
vos, que terão menos 
direitos. “A carteira verde amarela é mais um golpe contra os direitos dos 
trabalhadores porque o empresário não vai querer contratar pela carteira 
azul com todos os encargos trabalhistas”.

A Medida Provisória tem validade de 60 dias. Os contratos no regime 
“verde e amarelo” poderão ser assinados até 31 de dezembro de 2022 e terão 
validade de até 24 meses.

FGTS - valor do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço pago pelas empresas cai 
de 8% para 2%. A multa em caso de demissão 
cai de 40% para 20%.

Domingos e feriados - além do comércio, 
trabalhadores e trabalhadoras em indústrias 

poderão trabalhar aos domingos e feriados. 
A folga será em dias da semana.  O repou-
so semanal remunerado deverá coincidir com 
o domingo, no mínimo, uma vez no período 
máximo de quatro semanas para os setores de 
comércio e serviços e, no mínimo, uma vez 
no período máximo de sete semanas para o 

setor industrial.

INSS - Empresas não pagarão a contribui-
ção patronal de 20% ao INSS. A conta vai 
para o trabalhador desempregado. O gover-
no vai cobrar 7,5% de INSS de quem recebe 
seguro-desemprego.

Confira os três pontos mais prejudiciais aos trabalhadores na MP 905/2019, de Bolsonaro: 

O Rio Grande do Sul perdeu 
121.156 postos de trabalho 

entre 2013 e 2018. São dados 
do extinto Ministério do Tra-
balho e Emprego e do IBGE. 

Deste total, 23.768 empregos 
sumiram no setor de mate-
riais de transporte, 19.845 
na indústria de calçados e 

17.609 na metalurgia.

DesindustrializaçãoGoverno vai descontar 7,5% dos desempregados 
que recebem seguro-desemprego

É isso mesmo. Para bancar o 
custo do programa que tem como 
objetivo  incentivar a contratação 
com a carteira verde e amarela, ex-
clusiva para jovens entre 18 e 29 
anos que terão menos direitos do 
que os trabalhadores e trabalhado-
ras com carteira azul, o governo 
resolveu taxar em 7,5% o seguro-
desemprego.

A taxação em cima dos desem-
pregados é um dos itens da Medi-
da Provisória (MP) nº 905/2019, o 
Programa Verde e Amarelo.

De acordo com o governo, o 
desempregado que contribuir ao 
INSS sobre o valor do seguro-de-
semprego terá esse tempo contado 
na hora do cálculo da aposentado-
ria. A cobrança do imposto sobre 

o seguro-desemprego passa a valer 
daqui a três meses.

Vem aí a temporada das piscinas do Sindicato! Em dezembro!
Mais informações na próxima edição da Marreta. Fique atento!



O Sindicato apoia e se soma à campanha Novembro Azul. O objeti-
vo do movimento mundial é a conscientização dos homens e reforçar 
a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.

A doença é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens 
brasileiros. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), 
houve cerca de 68 mil novos casos da doença no ano passado.

As maiores vítimas são homens a partir dos 50 anos, além de pes-
soas com presença da doença em parentes de primeiro grau, como pai, 
irmão ou filho. Um dos maiores agravantes deste câncer é a não mani-
festação de sintomas até que a doença esteja em estágios avançados, 
resultando em chances de cura reduzidas.

Por outro lado, a detecção precoce aumenta as chances de cura 
para 90%. O exame médico de prevenção deve ser realizado anual-
mente por todos os homens com idades a partir de 50 anos (ou 45, se 
houver casos de câncer de próstata na família). É um procedimento 
rápido e consiste no toque retal para verificação de alteração no teci-

do da próstata.
Para diagnosticar precocemente os casos é preciso romper com o 

preconceito que atrapalha a prevenção e incutir nos homens a impor-
tância da conscientização e informação sobre o tema.
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ATENDIMENTO JURÍDICO NO SINDICATO:  
TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIO (INSS):  SEGUNDA a SEXTA-FEIRA, das 9h às 12h 
Plantão trabalhista: terças, das 17h às 18h - Plantão previdenciário: quintas, das 17h às 18h

DIARIAMENTE NO ESCRITÓRIO: Rua 1º de Março, 113, Salas 101 e 401 – Centro – São Leopoldo 
Fone: 3591-4640 / 3589-5507  -  young@young.adv.br - www.young.adv.br

Segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h30

Nossos telefones e whatsapp para atendimen-
to direto e esclarecimento de dúvidas: (51) 

98422-8006, (51) 98037-1801, (51) 3589-5507

www.metalsaoleo.org.br          Sindimetal.sãoleopoldo
Esta é uma publicação do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de São Lepoldo e Região 

 Tiragem:  11 mil exemplares - Jornalista responsável: Renata Machado (MTb.: 14.046) - Estagiária de jornalismo: Laura Justo

Av. David Canabarro, 106, Morro do Espelho, São Leopoldo/RS   Fone/FAX (51) 3592-8169 
ou 3590-2045          Enfermaria (51) 3566-0318                 (51) 99501.8195

Sindicato dos Trabalhadores  nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas 
e de Material Elétrico de São Leopoldo e Região 

Missão: defender, representar e organizar os trabalhadores (as) da nossa categoria, disputando a 
hegemonia na sociedade por meio de uma entidade atuante e fortalecendo a consciência de classe.

Salário Mínimo Nacional: R$ 998,00
Piso Regional do RS: R$ 1.301,22

Pisos salariais:
Metalúrgicos: R$ 1.375,31

Reparação de Veículos: 
R$ 1.496,00 (piso normativo)

Adicional de Insalubridade

Grau Médio - 20% do SM
Grau Máximo - 40% do SM

INDICADORES 
SALARIAIS

Sindicato apoia luta pela prevenção do câncer de próstata

O dia da Consciência Negra é comemorado 
em 20 de novembro em todo o país. A data é 
uma homenagem ao Zumbi dos Palmares, um 
pernambucano que nasceu livre, mas foi es-
cravizado aos seis anos de idade. Mais tarde 
ele voltaria para sua terra natal e se tornaria  
líder do Quilombo dos Palmares. Zumbi foi 
morto em 20 de novembro de 1695.

O objetivo do Dia da Consciência Negra 
é fazer uma reflexão sobre a importância do 
povo e da cultura africana no Brasil. Também 
serve para analisarmos o impacto que tiveram 

no desenvolvimento da identidade cultural 
brasileira.

A música, a política, a religião e a gastro-
nomia entre várias outras áreas foram pro-
fundamente influenciadas pela cultura negra. 
Este é um dia de comemorar e valorizar a 
cultura afro-brasileira. No Rio Grande do Sul 
segundo a Lei Estadual nº 8.352 o dia 20 é 
feriado facultativo para todos os municípios.

Os índices de desigualdade racial são pre-
ocupantes e mostram que, mesmo sendo um 
país miscigenado o Brasil mantém o precon-
ceito. 

Segundo o IBGE, mais da metade da popu-
lação brasileira (54%) é de pretos ou pardos, 
sendo que a cada dez pessoas, três são mulhe-
res negras. Entre 2003 e 2013, o número de 
mulheres negras assassinadas cresceu 54%, ao 
passo que o índice de feminicídios de brancas 
caiu 10%. A população negra corresponde a 
maioria (78,9%) dos 10% dos indivíduos com 
mais chances de serem vítimas de homicídios. 
Os negros são 63,7% dos desocupados, o que 
corresponde a 8,3 milhões de pessoas.

Novembro também é o mês da consciência negra
De segunda à quinta-feira, das 7h às 12h 

e das 13h às 17h. Nas sextas, das 7h às 12h e 
das 13h às 16h.

Documentos necessários: comprovante de re-
sidência, de renda, CPF, RG e CNH. Todos devem 
estar atualizados. É necessário que a empresa seja 
conveniada com a cooperativa, verifique junto ao 
RH e presione a empresa para se conveniar!

Mais informações através do telefone (51) 
3592.8169, ramal 31, com José Jesus.

Cooperativa de Crédito do Sindicato  


