
Informativo Semanal do Sindicato dos Metalúrgicos da Região Sul Fluminense

Resende, 28/08/2009 - Edição nº 477

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.

ì
ì

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, em defesa
da classe trabalhadora

A Central dos Trabalha-
dores e Trabalhadores do
Brasil realizou nos dias 22 e
23 de agosto o 2° Encontro
da CTB - RJ.

O encontro teve como
tema "Unidade para enfren-
tar a crise" e aconteceu na
subsede do Sindicato dos
Metalúrgicos, no Retiro.

Em torno de 250 traba-
lhadores, de diferentes sin-
dicatos, debateram a atual

NCST, Intersindical, os depu-
tados federais Glauber Bra-
ga (PSB) e Edmilson Valen-
tim (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
discutido, junto as diversas

crise econômica, o impacto
entre os trabalhadores e a
conjuntura nacional e inter-
nacional. Além de estratégi-
as e ações unificadas para
garantir os direitos dos tra-
balhadores e o desenvolvi-
mento da Nação.

No primeiro dia, foi rea-
lizado um ato político que
reuniu, além do presidente
nacional da CTB, Wagner
Gomes, representantes da

categorias presentes, um
plano de luta conjunta para
promover melhorias para a
classe trabalhadora.

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

1 - Ignorar a presença do trabalhador(a);

2 - Gritar, ameaçar ou intimidar;

3 - Ameaçar e chantagear com a perda do emprego;

4 - Sobrecarregar de trabalho e dificultar as condições de sua execução;

5 - Não fornecer materiais e ferramentas adequadas ao trabalho;

6 - Ridicularizar o trabalhador(a) na frente dos demais;

7 - Desqualificação do trabalho feito; desvalorização generalizada;

8 - Condicionamento de um benefício à exigência de metas de produção;

9 -  Afirmar autoritariamente seu poder frente ao subordinado;

10 - Vigilância constante sobre o trabalho que está sendo feito;

11 - Marcação cerrada de saídas para o banheiro.

Assédio moral é crime
e tem gerado ‘boas’

indenizações

Os trabalhadores das
empresas do Tecnopólo  con-
tinuam passando por situa-
ções desconfortáveis, ao ter
que passar pelo constrangi-
mento de ter que se subme-
ter ao detector de metais. A
novidade é que, na parte da
noite a “coisa  piora”, é o que
vêm denunciando os traba-

lhadores do turno.
Os trabalhadores das

metalúrgicas que estão
dentro do condomínio e
passam por este tipo de
constrangimento ficam des-
de já convocados para, a
qualquer momento, partici-
par de uma “assembléia re-
lâmpago”, que deverá dis-

cutir o assunto.
Mas, apesar das recla-

mações feitas às chefias e
responsáveis pelas empresas
ainda não foi tomada nenhu-
ma providência. Parece até
que foram ignoradas as re-
clamações.

Já faz algum tempo que a
direção do sindicato tem avi-

sado a empresa deste mal es-
tar criado. E o sindicato espe-
ra que as mesmas procurem
outros métodos, menos agres-
sivos, para assegurar o seu pa-
trimônio. É importante ficar
claro que trabalhador não é
bandido e o condomínio  não
pode ser transformado em
uma penitenciária.

Trabalhador não é bandido!
T E C N O P Ó LO

Conheçam algumas atitudes de assédio moral:

O sindicato já solicitou à em-
presa a abertura das negociações
da PLR/2009. Assim que tiver sido
marcada a primeira reunião, os
trabalhadores serão informados.

RIMET
PLR


