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40 horas semanais já!
Os deputados realiza-

ram na última terça-feira
(25), uma comissão geral
sobre as propostas de re-
dução da carga horária
máxima semanal de tra-
balho de 44 para 40 ho-
ras com aumento do adi-
cional de hora extra de
50% para 75% sobre o
valor da hora trabalhada
e sem redução de salário
(Proposta de Emenda à
Constituição 231/95).

Segundo o Dieese,
mais de 2 milhões de no-
vos postos de trabalho
devem ser gerados caso
a proposta seja aprova-
da. A medida deve entrar
em discussão ainda este

mês na Câmara Federal.
A matéria já foi apro-

vada em comissão espe-
cial em junho deste ano,
mas ainda precisa ser vo-
tada em dois turnos no Ple-
nário, com 2/3 dos votos
para ser aprovada. O mes-
mo procedimento será exi-
gido no Senado. Porém, os
deputados da base patro-
nal estão mobilizados para
evitar a aprovação da PEC.

A principal dificuldade
para a aprovação da re-
dução da jornada é o
grande número de depu-
tados ligados ao setor
patronal. Para enfrentar
essa adversidade, as cen-
trais estão desenvolvendo

uma série de ações para
pressionar a Câmara a
aprovar a proposta.

Por isso que este sindi-
cato sempre defendeu a
volta do turno de 6 ho-
ras, sendo o único do
ramo da metalurgia que

Mais 2 milhões de novos

postos de trabalho

devem ser gerados caso a

proposta seja aprovada.

conseguiu reconquistar
este direito. Provando as-
sim que a redução da jor-
nada de trabalho é o úni-
co caminho para o desen-
volvimento do país, com
geração de emprego e
justiça social.

Do ponto de vista social,
reduzir a jornada de 44
para 40 horas semanais
produz os seguintes efeitos:
:: Dignifica e humaniza as
relações de trabalho;
:: Melhora a qualidade de
vida do trabalhador, que
terá mais tempo para a fa-
mília, o lazer e para a for-
mação e qualificação pro-
fissional;
:: Reduz o número de aci-
dentes e das doenças pro-
fissionais (estresse, depres-
são, lesões por atividade re-
petitiva, entre outras);
:: Abre novos postos de tra-
balho, permitindo a inclusão
social e produtiva de jovens
e desempregados.

Sob a lógica econômica:
:: A economia esteve, até
aproximadamente novem-
bro/2008, em franca expan-
são. A partir daí entrou em cri-
se e desde julho/2009 tem
dado sinais de recuperação;
:: Os ganhos de produtivida-
de, decorrentes de inovações
tecnologias e organizacionais,
têm crescido mais que os sa-
lários;
:: O câmbio vem favorecen-
do a modernização do parque
produtivo das empresas, com
aquisição de máquinas e equi-
pamentos a baixo custo;
:: A contratação de pessoal e
os aumentos salariais não
têm acompanhado o aumen-
to da produção e da produti-
vidade, o que significa mais

Do ponto de vista fiscal, a
redução da jornada significa-
rá importante redução de des-
pesas com saúde e com a pre-
vidência social. As doenças
profissionais e os acidentes de
trabalho, por excesso de jor-
nada, representam um custo
significativo para o Governo.

São gastos bilhões de re-
ais com:

:: Seguro-acidente;
:: Despesas hospitalares;
:: Reabilitação;
:: Internações; e
:: Medicamentos.

Veja algumas razões para redução jornada de trabalho
lucros para as empresas;
:: A redução da jornada
contribui para o aumento da
produtividade, já que o tra-
balhador exerce seu ofício
mais motivado, com mais
atenção e concentração e
com menos desgaste;
:: A redução da jornada
também evita despesa com
manutenção e conserto de
equipamentos decorrentes
de fadiga e cansaço do tra-
balhador;
:: A média de participação
do salário nos custos totais
de produção é inferior a
20%, a redução da jornada
representaria menos de 2%
e ocorre apenas uma vez;
:: Houve desoneração em
vários setores da atividade
produtiva e redução de tri-
butos com o fim da CPMF,

sem redução de preços;
:: As empresas podem per-
feitamente arcar com a re-
dução da jornada de 44
para 40 horas semanais.
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CTB/RJ reafirma seu
compromisso em defesa
da classe trabalhadora

A Central dos Trabalhado-
res e Trabalhadores do Brasil
realizou, em Volta Redonda,
nos dias 22 e 23 de agosto o
2° Encontro da CTB/RJ, com
o tema "Unidade para enfren-
tar a crise".

Em torno de 250 traba-
lhadores, de diferentes sindi-
catos, debateram a atual cri-
se econômica, o impacto en-
tre os trabalhadores e a con-

derais Glauber Braga (PSB) e
Edmilson Valentim (PCdoB) e
a presidente do PCdoB-RJ,
Ana Rocha.

No final do evento, foi elei-
ta a nova direção da entida-
de, que tem como represen-
tante dos trabalhadores da
Região Sul Fluminense, o me-
talúrgico Bartolomeu Citeli.

Durante o encontro foi dis-
cutido, junto as diversas ca-

juntura nacional e internaci-
onal. Além de estratégias e
ações unificadas para garan-
tir os direitos dos trabalhado-
res e o desenvolvimento da
Nação.

No primeiro dia, foi reali-
zado um ato político que reu-
niu, além do presidente naci-
onal da CTB, Wagner Go-
mes, representantes da NCST,
Intersindical, os deputados fe-

tegorias presentes, um plano
de luta conjunta para promo-
ver melhorias para a classe
trabalhadora.

Foram eleitos também os
delegados, representantes do
Estado do Rio de Janeiro, no
Congresso Nacional, que vai
acontecer nos dias 24,25 e 26
de Setembro de 2009, nas de-
pendências do Palácio das
Convenções do Anhembi/SP.

Aposentados ganham reajuste de 6,19%

Internet via rádio
O sindicato reabriu, por um prazo de 30 dias, as inscrições para o acesso a internet via

rádio, Superonda. O trabalhador sindicalizado que tiver interesse pagará:
INSTALAÇÃO + KIT = R$300,00

(ENTRADA + 2 X R$100,00) + mesalidade R$30,00
Aqueles interessados que ainda não são sócios do sindicato é só procurar informações

na sede, situada na Rua Gustavo Lira, 9 - Centro, ou pelo telefone: (24) 2102-2823 ou
2102-2818 (Micheli).

Superonda

Centrais sindicais e governo
federal entram em acordo que
define o reajuste dos aposenta-
dos e pensionistas do INSS que
ganham acima do salário mí-
nimo. O reajuste será de
6,19% em 2010, com aumen-
to real de 2,55%. O mínimo
será reajustado em 8,9%.

A proposta feita pelas re-
presentações de segurados foi
aceita pelo governo. Em 2010
e 2011, a correção será feita
pelo INPC (inflação) mais
50% da variação do PIB. O
percentual pode ser pouco
maior e se aproximar de 7%,
dependendo da inflação. O
cálculo leva em conta a previ-
são de variação de 3,64% até
o fim deste ano.

Foi aprovado o pacote de
benefícios para trabalhadores,
relacionados à aposentadoria.
Aqueles que receberam segu-

fórmula 85/95, proposta pelo
relator do projeto de lei nº
3.299, dep.Pepe Vargas (PT-
RS). A fórmula servirá como al-

Trabalhador que estiver a 12 meses da

aposentadoria não poderá ser demitido.

A fórmula 85/95 determi-
na a aposentadoria após a
soma da idade e do tempo de
contribuição: 85 anos ( mu-
lheres) e 95 anos (homens).
Quando o trabalhador reunir
condições, o fator é elimina-
do. Caso atinja as condições
para se aposentar, terá a tá-
bua de expectativa de vida
congelada. O fator permane-
ce, se o trabalhador quiser se
aposentar por ele. A média
base para a aposentadoria
passa de 80% para 70% dos
maiores salários.

Aqueles que receberam seguro-desemprego ou

estiveram em aviso prévio terão esse tempo

contado para a aposentadoria.

ternativa ao fator. A tábua de
sobrevida fica congelada quan-
do o trabalhador atinge condi-
ções para se aposentar. A mé-
dia salarial para cálculo do be-
nefício será pelos 70% maio-
res salários de contribuição. O
governo queria 80%.

ro-desemprego ou estiveram
em aviso prévio terão esse tem-
po contado para a aposenta-
doria. Trabalhador que estiver
a 12 meses da aposentadoria
não poderá ser demitido.

O fator previdenciário foi
mantido, com a inclusão da
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