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Um apoio importante para as
mães após o nascimento ou ado-
ção de filhos, a licença paternida-
de pode ser ampliada no Brasil.
Atualmente, a Constituição garan-
te cinco dias de afastamento aos
trabalhadores, sem prejuízo da re-
muneração. Mas pelo menos 10
projetos estão tramitando no Con-
gresso Nacional para que os pais
tenham uma licença maior e, as-
sim, participação mais efetiva nos
cuidados iniciais com os filhos.
Com isso, o Brasil avançaria na
concessão desse benefício, seguin-
do o exemplo de outros países.

Os períodos previstos variam de
10 a 30 dias. O que está em tra-

Congonhas / Volta Redonda
Os sindicatos do Sul Fluminen-

se e de Congonhas fecharam seus
acordos coletivos com a CSN, e
podemos notar diferenças em
como foram conduzidas as nego-
ciações nos dois casos.

Em Congonhas, dada a difi-
culdade na negociação, os com-
panheiros optaram por fazer gre-
ve, o que fez a CSN avançar um
pouco nos itens reivindicados. O
acordo foi fechado no dia 3 de
junho, e contemplou 6,3% (INPC)
de reajuste nos salários, a partir
de 1º de maio e o aumento real
de 2% a partir de 1º de setem-

bro, reajuste no cartão alimenta-
ção, que passa para R$ 230,00
de maio a agosto e R$ 250,00 a
partir de setembro + um crédito
extra no Cartão alimentação de
R$ 300,00 em 15 de dezembro.

Já o nosso sindicato conseguiu
manter a negociação, mesmo
com as pressões e manobras da
empresa, pois acreditamos que o
diálogo é sempre o melhor ca-
minho para se chegar a um acor-
do. Tivemos problemas e impas-
ses, mas conseguimos avançar,
mantendo este foco.

Com isso, conseguimos rea-

juste salarial de 8,3% (INPC +
2%) a partir de junho, aumento
no car tão al imentação para
R$ 250,00 a partir de maio e
uma carga extra de R$ 300,00
em dezembro de 2011 (que não
terá a participação dos trabalha-
dores); aumento das bolsas de
estudo, de 130 para 160, auxílio
creche de R$ 385, piso salarial
de R$ 850 e aumento no valor
do empréstimo, que passou a ser
de R$ 2.500.

Sintetizando, conseguimos um
acordo melhor em Volta Redonda,
sem expor os trabalhadores.

Licença paternidade
pode ser maior no Brasil

mitação mais adiantada prevê 15
dias de licença, com um mês de
estabilidade ao pai, a contar da
data de retorno ao trabalho. Este
projeto já foi aprovado no Senado
e agora tramita na Câmara dos
Deputados.

A licença paternidade maior é
uma antiga reivindicação das enti-
dades de mulheres e dos sindica-
tos de trabalhadores, que a consi-
deram um passo importante na
busca pela igualdade de gênero.
Além de ser saudável para os fi-
lhos, a participação maior do pai
pode ir ao encontro, segundo as
entidades, à divisão das responsa-
bilidades familiares.

Comissão da Câmara
aprova saque do FGTS
antes da aposentadoria
A Comissão de Trabalho, de

Administração e Serviço Público da
Câmara dos Deputados aprovou na
quarta-feira, dia 15, projeto de lei
que permite que homens com mais
de 35 anos de contribuição e
mulheres com mais de 30 anos de
contribuição movimentem a conta
do Fungdo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS).

Hoje, a movimentação pode
acontecer quando o trabalhador se
aposenta.

O projeto ainda será analisado
pelas comissões de Finanças e
Tributação e de Constituição e
Justiça e de Cidadania. Se todas
aprovarem, ele não precisará ir a
plenário. Após isso, segue para
sanção presidencial.

Acordo coletivo CSN



Justa causa
O Tribunal Superior do Traba-

lho (TST) não reconheceu a justa
causa dada a um trabalhador do
Bompreço Supermercados do Nor-
deste que violou uma embalagem
de cotonetes e usou um deles. A 6ª
Turma negou provimento a agravo
de instrumento apresentado pela
rede. O Bompreço perdeu em pri-
meira e segunda instâncias e re-
correu ao TST. O ministro Aloysio
Corrêa da Veiga, relator do caso,
considerou que a decisão do Tri-
bunal Regional do Trabalho da 6ª
Região (Pernambuco) não violou
dispositivo legal quando negou
provimento ao recurso da empre-
sa, e ressaltou a conclusão do re-
gional de que a conduta "não se
trata de mau procedimento a justi-
ficar a aplicação da justa causa,
mas de falta disciplinar que deve
ser punida de forma mais branda".
Contratado pelo supermercado em
junho de 2006 como servente, o
trabalhador não aceitou os termos
da demissão, razão pela qual a
empresa ajuizou ação de consig-
nação em pagamento. Por sua vez,
o empregado também não ficou
inerte e ajuizou ação trabalhista,
requerendo, também, indenização
por danos morais, pedido que não
foi concedido. As duas ações fo-
ram reunidas numa só, e coube à
11ª Vara do Trabalho de Recife a
sentença.

Governo desiste da
idade mínima para

aposentadoria
A Força Sindical afirma que a

Previdência vai desistir de propor a
idade mínima e defender que o fator
previdenciário (índice que reduz o
beneficio de quem decide se
aposentar mais cedo) seja
substituído pela proposta 85/95. No
85/95, é dado o beneficio integral
para quem tiver, na soma da idade
com o tempo de contribuição, 85
(mulheres), e 95 (homens).

Segundo o presidente da Força
Sindical, o deputado federal Paulo
Pereira da Silva, o ministro da
Previdência, Garibaldi Alves
confirmou em encontro na última
quarta-feira que já descartou a
possibilidade da criação de uma
idade mínima para aposentadoria
(que aumentaria o tempo de
contribuição em 11 anos para

homens e 12 para mulheres). De
acordo com o sindicalista, a
aprovação de 85/95 está
consolidada e deve ser discutida nos
próximos 13 dias com as centrais
sindicais antes de ir à mesa da
presidente Dilma Rousseff. O único
ponto que ainda não foi fechada é
o cálculo usado para definir o valor
das aposentadorias, que hoje leva
em consideração a média dos 80%
maiores salários de contribuição
corrigidos desde julho de 1994. O
sindicalista defende que só os 60%
maiores salários entrem na conta.
A modificação aumentaria cerca de
20% o valor do beneficio, diz. A
Previdência confirmou o encontro,
mas não divulgou o que ficou
definido.

Fonte: Agora SP

Estabilidade provisória
A estabilidade provisória de

empregados que integram comissão
interna de prevenção de acidentes
(Cipa) é garantia de emprego, e
não de simples pagamento de
indenização. Assim, quando um
trabalhador dispensado sem justa
causa, apesar de detentor desse tipo
de estabilidade, ajuíza reclamação
trabalhista requerendo indenização
em vez de reintegração ao emprego,
o pedido deve ser recebido como
renúncia tácita à estabilidade. Esse
foi o entendimento da maioria da
7ª Turma do Tribunal Superior do
Trabalho (TST), ao acompanhar voto
do ministro Pedro Paulo Manus, no
sentido de não conhecer de recurso
de revista de ex-empregada da ATT/
PS Informática que pretendia ser

Nos anos anteriores, a CSN pas-
sava o excedente de vacinas con-
tra a gripe para os trabalhadores
das terceiras. Este ano, isso não
aconteceu. Sugerimos que a em-
presa continue com essa postura,
já que vacinas, se ficarem fora da
validade, terão que ser descarta-
das.

Vacinação

indenizada pelo período a que teria
direito de estabilidade provisória
como membro de Cipa. No TST, a
trabalhadora alegou que, no caso
de despedida sem justa causa de
membro da Cipa, não é necessário
pedido de reintegração ao emprego
para pleitear indenização relativa
ao período de estabilidade, pois a
reintegração era inviável. O ministro
Pedro Manus discordou desses
argumentos. O relator destacou que
o TRT confirmara que a traba-
lhadora não tinha demonstrado
interesse em retornar ao emprego.
Para ele, a estabilidade provisória
é garantia de emprego e não de
simples pagamento sem a
correspondente prestação de
serviço.


