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*O evento foi marcado inicialmente para 9h, porém,
na parte da manhã, a Cúria Diocesana de Barra do
Piraí e Volta Redonda estará comemorando seus 90
anos no local. Os trabalhadores que desejarem
participar desta celebração devem chegar à Ilha São
João mais cedo.

Benefícios ficam garantidos até
assinatura do novo acordo

Ao final da semana passada, o Tribunal Superior Trabalhista (TST) fez uma revisão da Súmula nº 277, de
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 O TST aprovou diversas alterações em sua jurisprudência, com a atualização da redação de Súmulas e
Orientações Jurisprudenciais e a edição de novos verbetes. Nas últimas duas décadas, o entendimento do TST
foi o de que as vantagens negociadas entre empresas e trabalhadores valeriam enquanto vigorasse o acordo,
não integrando, de forma definitiva, os contratos individuais de trabalho. O prazo de vigência dos acordos,
segundo a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), poderia variar de um a dois anos. E para manter as
vantagens, era necessária nova rodada de negociação e assinatura de uma nova convenção.

Para os empresários, a leitura que se faz com a mudança é a de que as negociações serão "engessadas", pois
muitas companhias deixarão de dar novos benefícios porque estes dificilmente serão revogados no futuro. Por outro
lado, entidades representantes dos trabalhadores comemoram dizendo que isso impedirá retrocessos nas negociações.
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Votação sobre o fim do fator
previdenciário é adiado para 2013
Mais uma vez o governo driblou a oposição e acertou a votação do

fim do fator previdenciário na Câmara para março do ano que vem. A
estratégia mexeu com a Força Sindical, que faz assembleia hoje para
definir se vai romper com a presidenta Dilma Rousseff.

A decisão de adiar, mais uma vez, a votação do fim do fator
previdenciário foi acertada ontem em reunião de líderes da base aliada
com a ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvati. Ficou acordada a
nova transferência da pauta para depois do recesso parlamentar, em março.

Na quarta-feira, representantes dos trabalhadores protocolaram pedido
de audiência com a presidenta Dilma para discutir uma proposta alternativa
ao fator. CUT, CTB, UGT, Força Sindical e a Nova Central assinaram o
requerimento, que sugeria um encontro para até o próximo dia 17.

Ao lado dos deputados da oposição, as Centrais Sindicais apoiam a
fórmula 85/95, que soma idade ao tempo de contribuição. De autoria do
ex-deputado Pepe Vargas (PT-RS), o projeto prevê que, para se aposentar,
as mulheres precisariam ter 30 anos de contribuição e idade de 55 anos.
Já aos homens, seriam  35 anos de contribuição e 60 de idade.

Redução das tarifas elétricas
deverá garantir empregos

A disputa política em torno da
redução da conta de energia elétrica
esquentou ainda mais nas últimas
24 horas, quando as estatais Cesp,
Cemig e Copel, dos estados de São
Paulo, Minas Gerais e Paraná, todos
governados pelo PSDB, rejeitaram
a proposta de renovação de suas
con-cessões na área de geração, por
considerar que as novas regras não
garantem o equilíbrio financeiro das
empresas.

Embora o governo federal tenha
dito que não negociará mais com
as estatais que não aderiram a sua
proposta para renovação antecipa-
da das concessões, os estados não se
deram por vencidos e ameaçam trans-
formar a questão em uma guerra judicial.

A redução da conta de energia
elétrica faz parte do Plano Brasil Maior,
que tem como objetivo fortalecer a
indústria nacional, perante a crise
econômica mundial. A redução da tarifa
elétrica é uma medida que visa aumentar
a produtividade da indústria nacional
que consome metade do consumo de

energia no Brasil. Mesmo diante desse
cenário, os governos tucanos se
posicionam contrários à medida.

No último dia 6 de setembro, a
presidenta Dilma Rousseff fez um
anúncio em cadeia nacional,
informando que as tarifas de energia
elétrica vão diminuir 16,2% para os
consumidores residenciais e 28% para
as indústrias a partir do início de 2013.
Os ganhos dessa medida serão usados
tanto para a redução de preços ao
consumidor quanto para os produtos
de exportação, o que vai abrir mais
mercados dentro e fora do país. E
ainda afirmou que a medida também
vai ajudar as indústrias que estejam
em dificuldades, evitando demissões.

A medida anunciada por Dilma em
novembro é uma resposta aos setores da
sociedade que participaram do
movimento Grito de Alerta, realizado no
primeiro semestre deste ano. Nesse
movimento, centrais sindicais e
empresários do setor produtivo se uniram
para exigir do governo federal iniciativas
para fortalecer a indústria nacional.
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deve ser paga até novembro,
ou por ocasião das férias do
empregado, se o empregado o
tiver solicitado no mês de
janeiro; a segunda metade deve
ser paga até 20 de dezembro.
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Após cada período de doze
meses de vigência do contrato
de trabalho, o empregado terá
direito às férias, na seguinte
proporção, conforme a CLT: "I
- 30 dias corridos, quando não
houver faltado ao serviço mais
de 5 vezes; II - 24 dias corridos,
quando houver tido de 6 a 14
faltas; III - 18 dias corridos,
quando houver tido de 15 a 23
faltas; IV - 12 dias corridos,
quando houver tido de 24 a 32
faltas ".
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No caso de abandono de
emprego por mais de 30 dias,
o empregador deverá notificar
o empregado para que
compareça ao local de
trabalho; Se comparecer e não
justificar, fica caracterizada a
desídia (faltas reiteradas ao
serviço), o que enseja a
dispensa por justa causa. Caso
não compareça, o abandono
de emprego fica configurado.
A notificação poderá ser feita
pelo correio com AR, telegrama
ou pelo Cartório de Títulos e
Documentos. Aviso pela
imprensa não tem valor perante
a Justiça do Trabalho.


