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Filiado à

Companheiro(a) metalúrgico(a) 
da Renault do Brasil, fique 
ligado, pois o Sindicato 
retomou com a direção da 
montadora as negociações 
da continuidade ou não do 
acordo de Layoff. Já iniciamos 
esta semana uma reunião com 
a empresa. 

FIQUE LIGADO TRABALHADOR(A) DA RENAULT

Após o feriado pretendemos alinhar 
com a Renault o encaminhamento em 
relação ao Layoff dos trabalhadores que 
estão em casa atualmente. Enquanto 
isso, mantenha a mobilização e também 
todos os cuidados necessários para 
combatermos a Covid-19. Use máscara, 
álcool gel e evite aglomerações nesse 
feriado de Carnaval!
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EXPEDIENTE

O governo federal está sinalizando 

a prorrogação do auxílio emergencial. 

Mas, desta vez com apenas três parce-

las de apenas R$ 200,00, aquele mes-

mo valor inicial sugerido pela econômica 

no ano passado e que só subiu para 

R$ 600,00 por causa da pressão das 

centrais sindicais. Não bastasse isso, o 

benefício agora chamado de BIP (Bônus 

de Inclusão Produtiva), será vinculado 

a famigerada Carteira Verde Amarela. 

A Força Sindical considerou a proposta 

do governo um passa-moleque no 

trabalhador. De acordo com a entidade 

a carteira verde-amarela não só não 

resolve a enorme demanda social por 

apoio econômico do governo federal 

aos trabalhadores desempregados 

e autônomos nesse momento de 

acirramento da pandemia, como tenta 

recolocar na ordem do dia o tema do 

esfacelamento da legislação trabalhista. 

Governo quer vincular Auxilio Emergencial
à famigerada Carteira Verde Amarela

OPORTUNISMO SEM LIMITES

A Força Sindical e demais Centrais 

farão um twitaço hoje (09), às 15h, para 

defender a vacinação contra o covid -19 

e a volta do auxílio emergencial. Com 

as hastags #AuxílioEmergencialJá 

e #VacinaJá!, o objetivo é chamar 

a atenção do governo federal e do 

Congresso Nacional para a situação 

calamitosa e exigir mais agilidade das 

autoridades no combate à doença e 

proteção das pessoas em situação de 

vulnerabilidade devido à pandemia

Veja mais detalhes clicando no link 

interativo: https://bit.ly/2MO9O2B

Força sindical realiza twitaço por 
vacina e auxílio emergencial

MOBILIZAÇÃO

As eleições para a presidência da 

Câmara de Deputados e do Senado Fe-

deral fortalecem a pauta de costumes, o 

conservadorismo e a agenda fiscalista. 

O senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) 

e o deputado Arthur Lira (PP-AL), com 

alguma diferença de estilo, reforçam o 

campo bolsonarista. Para o consultor 

sindical e analista político Antônio Au-

gusto de Queiroz (Toninho), “ficará mais 

fácil avançar projetos ligados à pauta de 

costumes, ao rigor fiscal e ao desmonte 

da rede de amparo social construída na 

Assembleia Nacional Constituinte”. Veja 

a matéria completa no link interativo: 

https://bit.ly/2YY9wc1.

Pauta bolsonarista ganha força no 
Congresso e desafia sindicalismo

AMEAÇA

A Live SMC colocou em destaque a 

questão do novo contrato do pedágio nas 

estradas do Paraná para 30 anos. Para tratar 

sobre essa questão a LiveSMC conversou 

com o deputado estadual Luiz Claudio 

Romanelli(PSB). O parlamentar falou sobre a 

importância de debater esse novo contrato 

nas Audiência Públicas pelo estado. Confira 

mais no link interativo: https://www.youtu-
be.com/watch?v=EPbakHVb49c

Saiba como está o 
andamento do novo 
contrato de pedágio 
no PR na Live SMC

TARIFAS

Estamos finalizando a entrega do 

material escolar 2021 e para otimizar 

a distribuição, nesta terça-feira(09), 

estaremos fazendo a entrega na Renault 

do Brasil. A entrega será feita NA SAÍDA 
DOS TURNOS para todos os(as) asso-

ciados(as) que fizeram o cadastro até 
dia 05 de fevereiro. Imprima o e-mail de 

agendamento que você recebeu com o 

QR Code que foi enviado ou apresente o 

e- mail e QR Code em seu celular e faça 

a retirada do seu kit escolar.

E LEMBRE-SE! A retirada também 

ocorre na sede do Sindicato até sexta-feira, 

das 8h às 19h, e finaliza no sábado, dia 13, 

até às 17h (Av. Pres. Getúlio Vargas, 3692)

Retirada na Renault acontece nesta terça (09)
MATERIAL ESCOLAR SMC 2021
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