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Em defesa da
Previdência, centrais

convocam GREVE
NACIONAL dia 5/12

Contra a proposta de "reforma"
da Previdência Social da gestão
Temer, e que pode ir à votação
na primeira semana de dezem-
bro, as centrais sindicais (CTB,
CUT, Nova Central, Força
Sindical, CSB, UGT, Intersin-
dical, CSP-Conlutas e CGTB)
orientam as bases a se mobili-
zarem e construirem a GREVE
NACIONAL no dia 5/12.

A agenda de ação foi aprovada
na reunião desta sexta-feira
(24), ocorrida na sede da Força
Sindical, e contou com a pre-
sença das centrais sindicais, de

confederações, federações e
diversos sindicatos estratégicos
para a construção da greve.

Entre as deliberações, ficou
definido: greve Nacional no dia
05/12, com paralisações em
todas as capitais; campanha
nas redes sociais; desmas-
carando as mentiras do governo
acerca da reforma da previ-
dência; pressão nos deputados
federais nos aeroportos e agen-
das públicas dos deputados;
realizar Assembléia e debate com
as categorias; e, por fim,
panfletagem de 27 a 01/12.

Sindicato informa que o alva-
rá do processo (nº 0022600-
26.2008.5.01.0343) referente
a ação judicial sobre a peri-
culosidade da radiação ioni-
zante, movido contra a CSN, já
está disponível.
Os trabalhadores beneficados
deverão comparecer a 3ª
Vara do trabalho, localizada
na Rua Rui Barbosa Oliveira,
nº 174, Aterrado, Volta
Redonda, RJ para para tomar
conhecimento do número do
referido alvará. E depois ir até
a Caixa Econômica Federal,
localizada no prédio da
Justiça do Trabalho (Rua
General Newton Fontoura, nº
891, para efetuar o saque.

Sindicato garantiu
R$ 5.500.000, aos
metalúrgicos que

tiveram seus
direitos violados



Intermitente pode ter de
pagar para trabalhar

REFORMA TRABALHISTA

Com a mudança, o próprio funcionário deverá ser o responsável pela
diferença entre a contribuição e o mínimo exigido pela Previdência Social
A Receita Federal divulgou as
regras para o recolhimento da
contribuição previdenciária dos
trabalhadores intermitentes cujo
rendimento men-sal ficar abaixo
do salário mínimo. O próprio
empregado poderá pagar a
diferença entre a contribuição
incidente sobre o contracheque e
o mínimo exigido pela Previdência
Social. A regra fará com que, no
limite, alguns trabalhadores
precisem pagar para trabalhar,
caso optem pela contribuição
previdenciária.

Como no contrato intermitente o
empregado atua apenas quando
é convocado, o salário varia
conforme o número de horas ou
dias trabalhados. Pela lei, deve-
se receber, pelo menos, valor

proporcional ao mínimo pela
hora, R$ 4,26 , ou pelo dia
trabalhado, R$ 31,23. Como o
valor do contracheque é base de
cálculo para os encargos sociais,
os trabalhadores com salário
inferior ao mínimo terão reco-
lhimento abaixo do aceito pelo
INSS para a contabilidade da
aposentadoria.

Diante dessa situação inédita, a
legislação prevê que traba-
lhadores "poderão recolher a
diferença" entre a contribuição
calculada sobre o contracheque
e o mínimo exigido pelo INSS.
Quem não recolher esse valor
adicional por conta própria não
terá acesso à aposentadoria nem
a benefícios como a licença
médica.

A Receita explicou que esse
recolhimento extra deverá ser
feito pelo próprio trabalhador com
base na alíquota de 8% sobre a
diferença entre o que recebe e o
salário mínimo até o dia 20 do
mês seguinte ao salário. E confir-
mou a situação que tem gerado
reações no mundo sindical e
político porque, no limite, é
possível que o empregado tenha
de tirar dinheiro do próprio bolso
para trabalhar.
Essa possibilidade aberta pela
reforma trabalhista gera reações
em vários setores. Entre as quase
mil emendas ao ajuste da refor-
ma, que ainda será votado pelo
Congresso Nacional, algumas
tentam mudar radicalmente o
funcionamento da Previdência
dos intermitentes.


