
 

Avança em nosso país a precarização das relações de trabalho. 

Por 304 votos a 133, acaba de ser aprovada, na Câmara dos Deputados, o texto-base da Medida 

Provisória 1045/2021 enviada ao Congresso Nacional pelo governo de Jair Bolsonaro. Essa MP 

renova o programa de redução ou suspensão de salários e jornada de trabalho com  pagamento de 

um benefício emergencial aos trabalhadores, em razão da pandemia da COVID-19. Porém, o texto 

embutiu dispositivos perversos que permitem a contratação de jovens sem vínculo trabalhista, sem 

férias, sem FGTS (Fundo do de Garantia por tempo de Serviço) e 13° salário! 

O texto prevê a criação do PRIORE -  Programa Primeira Oportunidade e Reinserção no Emprego 

que tem como objetivo estimular o ingresso de pessoas com idade de 18 a 29 anos no mercado de 

trabalho mas, para isso, ataca e corta diretos básicos das trabalhadoras e trabalhadores jovens e 

cria o REQUIP - Regime Especial de Trabalho Incentivado, Qualificação e Inclusão Produtiva,  que 

estabelece uma modalidade de trabalho rebaixada, maquiada de qualificação profissional, a pessoa 

fica sem contrato ou vínculo empregatício, portanto, sem direitos. 

Sabemos bem que esse velho  e desbotado argumento  - já utilizado na "de- forma trabalhista" de 

2017- não gera novos empregos e que a alegação de modernização das relações de trabalho é falsa! 

Ademais, não há uma política articulada com a Educação para, caso jovens consigam acesso aos 

escassos e precários empregos, não precisem abandonar os estudos, pelo contrário. Desta forma, é 

fundamental que os sindicatos busquem formas inovadoras de participação para conseguir trazer e 

mobilizar a juventude para as atividades sindicais. 

Vivemos um  grande retrocesso na legislação brasileira: ao invés de buscar soluções para criar 

oportunidades de emprego para a juventude, o governo retira direitos. 

O Comitê de Jovens da ISP no Brasil declara seu total repúdio à medida e reafirma seu compromisso 

na luta por trabalho decente e digno. 

Conclamamos os sindicatos a fortalecerem a luta contra a aprovação da MP 1045 no Senado! 

Sigamos juntxs  em mais essa frente de batalha pelo povo acima do lucro. 

Resistiremos! 


