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CENTRAIS PROPÕEM

FUNDO EMERGENCIAL PARA
GARANTIR EMPREGO E RENDA DURANTE
A PANDEMIA DE CORONAVÍRUS

A

s centrais sindicais conseguiram o compromisso de
Rodrigo Maia, presidente da
Câmara dos Deoutados, com a
criação de um fundo emergencial
para garantir emprego e renda aos
trabalhadores mais vulneráveis
durante o período de pandemia
de coronavírus.
Em reunião em Brasília, na
terça, 17, o presidente da Força Sindical, Miguel Torres, e o presidente
da CUT, Sérgio Nobre, com presenças do deputado Paulinho da Força
e outros dirigentes, entregaram a
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Maia a proposta das centrais para a
criação do “Fundo de Estabilização
Econômica e Social”.
A proposta reivindica do governo federal investimentos de
R$ 75 bilhões do Tesouro Nacional
para garantir meio salário mínimo
a 50 milhões de trabalhadores
durante os próximos três meses. A
criação deste fundo tem que passar pela aprovação do Congresso
Nacional. “Precisamos manter
intacta a luta pelos empregos e
renda dos trabalhadores”, afirma
Miguel Torres.

ATENÇÃO!

A nota das centrais sindicais e do
Diesse, com as Medidas de proteção à
vida, à saúde, ao emprego e à renda dos
trabalhadores, pode ser acessada nos
sites www.metalurgicos.org.br,
www.fsindical.org.br e www.cntm.org.br
ACESSE, LEIA E COMPARTILHE!

Painel da
Folha de
S.Paulo,
18/03/2020
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É PRECISO INSISTIR NA LUTA CONTRA A
MP 905, AGORA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

N

a terça, 17, foi aprovado por 14
a 1, na comissão mista, a Medida Provisória 905 da carteira de trabalho verde e amarela sem direitos.
“É preciso ter esperança, mas continuar a mobilização junto aos depu-

tados e senadores é crucial. Para
que, sensibilizados, não aprovem
uma medida que irá piorar as relações de trabalho, não gerará empregos de qualidade e prejudicará
a classe trabalhadora. Ainda mais

agora com a economia estagnada,
PIB medíocre, ataques aos direitos
e o coronavírus afetando negativamente o mundo do trabalho”, diz
Miguel Torres, presidente do
Sindicato, CNTM e Força Sindical.
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FIQUE SÓCIO(A).

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES.

