SINDIPETRO-LP

>>INFORMA

SINDICATO DOS PETROLEIROS DO LITORAL PAULISTA

EDIÇÃO # 33 Abr/Maio DE 2021 | sindipetrolp.org.br

1º DE MAIO É DIA DE MOSTRAR AO
GOVERNO QUEM É QUE MANDA NO PAÍS
Neste 1º de Maio, Dia Internacional dos Trabalhadores, mais do que nunca, é necessário
reafirmar a independência da classe trabalhadora e apostar na luta coletiva para barrar os
ataques aos nossos direitos e preservar nossas vidas em meio à pandemia da Covid-19.
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MPs reafirmam
os ataques
à classe
trabalhadora
No dia 27 de abril o presidente Jair Bolsonaro assinou
duas medidas provisórias
(MPs), publicadas no Diário Oficial da União (DOU),
que renovam programas de
“manutenção de emprego”
implantados no ano passado
sob o pretexto de combater
os efeitos da pandemia da
Covid-19. A realidade é que as
MPs visam retirar direitos e
aliviar o caixa das empresas.
Uma delas institui uma nova
edição do Programa Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda (BEM)
que autoriza acordos de redução de jornada e salário, e
a suspensão temporária dos
contratos de trabalho, junto
ao pagamento do benefício.
A retomada do BEM era uma
reivindicação do empresariado. Por que será?
A outra Medida Provisória, que é a reedição da MP
927, permite mudanças nas
regras trabalhistas, entre as
quais: antecipação de férias
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