
Represenantes da empresa
Corema apresentaram uma
proposta aos trabalhadores
que altera a jornada de 8
horas de trabalho do turno
para para 12 horas.(ver
tabela no verso)
O acordo do turno atual cor-
responde a uma jornada de
8 horas de trabalho, que
vencerá no próximo dia 1º de
maio. Mas, caso a proposta
seja aprovada, a empresa
pretende que seja implan-
tado o novo horário imedia-
tamente, antes do término
do seu prazo de validade.

Segundo a empresa, essa

Novo ataque do
governo para retirar
ainda mais direitos
dos trabalhadores
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Empresa apresenta
proposta que altera
a jornada do turno

As principais centrais sindicais do
Brasil divulgaram uma nota contra
o “Programa Nacional de Prestação
de Serviço Civil Voluntário e o
Prêmio Portas Abertas”, instituído
pela Medida Provisória 1999,
publicada no último dia 28.
Os presidentes das centrais afir-
mam que o programa é uma ma-
nobra do governo para retirar ainda
mais direitos trabalhistas da
população: "Através da MP o go-
verno simula enfrentar o desem-
prego incentivando as contratações
precarizadas e com baixa remune-
ração pelas Prefeituras. Mais um
golpe contra a classe trabalhadora",
escrevem.
A nota ainda questiona a criação do
programa em um país onde desem-
prego, desalento e subocupação
atingem 29 milhões de brasileiros e
a taxa de informalidade chega a
43%. Os presidentes sugerem que
o governo deveria se concentrar em
criar "empregos decentes". Para
tanto, propõem o investimento em in-
fraestrutura e serviços de qualidade.
São inúmeras as críticas sobre a
condução dos primeiros três anos de
mandato do presidente Bolsonaro,
que "tenta camuflar a miséria
crescente com a criação de traba-
lhos precários, sem direitos e pers-
pectivas, como se desse uma esmola
para o povo a fim de ganhar os votos
que precisa para se manter no poder
e continuar seus males feitos".
Por isso, as centrais sindicais pedem
que o presidente do Senado, que
devolva a Medida Provisória, ou seja,
que nem vá à  votação.

proposta já vem sendo dis-
cutida pelos trabalhadores e
atende aos interesses dos
próprios trabalhadores.

Assim, o  sindicato convoca
à votação presencial, que vai
acontecer na próxima terça-
feira, dia 22/2, dàs 6h às
7h30 e das 14h às 15h30, na
entrada do vestiário.

“É direito dos trabalhadores
decidir sobre o que melhor
atende aos interesses da
maioria. Vamos acatar a
decisão, mantendo e reafir-
mando a nossa política na
defesa de melhorias à
classe trabalhadora”.



Veja algumas das
novas Regras para
Aposentadoria 2022
A aposentadoria é um direito de
todas as pessoas que trabalham duro
para garantir seus direitos. E este ano,
os aposentados viram algumas
novas regras da aposentadoria na
forma como eles irão receber seu
benefício. Mas avisamos logo aos
trabalhadores comuns, que estas
novas regras valem apenas para os
servidores civis da União. Ou seja,
apenas para os funcionários que
entram no serviço público. Nas novas
regras, quem é servidor público não
ganha mais a aposentadoria integral.
Se esta pessoa deseja receber acima
do teto previdenciário, ela vai ter de
fazer uma contribuição para a
previdência, a parte da que já faz
para a aposentadoria.
A Lei n° 13.183/2022, que trouxe a
Regra do 85/95 Progressiva,
também estipulou que até o último
dia de dezembro de 2022, imperará
a mencionada regra para aposen-
tadoria integral por tempo de
contribuição INSS.
A partir daí, caso se queira afastar
o fator previdenciário, a soma de
idade e contribuição deve ser de 86
para mulheres e de 96 para
homens.
Segundo a lei, o aumento nessa
conta vai ocorrer até o ano de 2026,
quando atingirá o máximo de 90
para mulheres e de 100 para
homens.
Ou seja, a principal mudança nas
regras da nova previdência é a
idade dos brasileiros. Com a nova
proposta, os homens poderão estar
aposentando-se com 65 anos de
idade, e as mulheres com 62 anos
de idade. Além disso, é o tempo de
contribuição dos trabalhadores,
colocando como 25 anos o período
mínimo para aposentar-se do seu
emprego, com um salário mínimo.
Fique atento aos seus direitos e
pense bem sobre a aposentadoria
integral do INSS, ainda mais em
vista das próximas alterações que
o Governo Federal pretenderá fazer
na chamada Reforma da Previ-
dência Social. Verifique se não é
mais vantajoso para você, por
exemplo, optar pela aposentadoria
proporcional INSS.
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