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Mobilização
Centrais mobilizadas pela redução da jornada de trabalho
As Centrais e os Sindicatos
de todo o país devem
reforçar a pressão no
Congresso Nacional pela
aprovação da proposta de
Emenda à Constituição
(PEC 231/95) que reduz a
jornada de trabalho para
40 horas por semana sem
prejuízo de salários e com
adicional de 75% sobre as
horas extras. O projeto foi
enviado ao Congresso em
2009 e está mobilizando
diversos setores da
sociedade. Segundo nota
divulgada pelo
D e p a r t a m e n t o
Intersindical de Estatística
e E stu d o s So cio eco nômicos (Dieese) no dia
12 de fevereiro em que
defende a proposta, ao
c o n t rá r i o d o q u e o
empresariado sustenta e

em sintonia com o que
argumentam as centrais
sindicais, o Dieese afirma
que a redução da jornada
não aumentará o custo
total da produção nem
p r e j u d i c a r á a
competitividade das
empresas. O custo com
salários no Brasil é muito
baixo quando comparado
com o de outros países.
Assim, a redução da
jornada de trabalho não
traria prejuízos às
empresas brasileiras.
Pelos cálculos do Dieese, o
custo horário da mão de
obra manufatureira no
Brasil é inferior a US$ 6,
enquanto na Alemanha é
de quase US$ 38 e no
Reino Unido é de quase
US$ 30. O peso dos
salários no custo total de
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Sindicalistas com Michel Temer, presidente do Congresso

produção no Brasil é baixo,
em torno de 22%. Uma
redução de 9,09% na
jornada representaria um
aumento no custo total da
produção de apenas 1,999.
A redução da jornada de
trabalho liberaria mais

Pressão para fim do Fator

Mobilização dos aposentados em Brasilia

Curso

horas para que o
trabalhador tivesse
melhores condições de se
qualificar. Além disso, os
trabalhadores terão mais
tempo para o convívio
familiar melhorando a
qualidade de vida.

Sindicato irá negociar redução da
jornada na Seara-Marfrig
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Previdenciário

A pressão dos aposentados e
pensionistas pela votação do
projeto de extinção do fator
previdenciário continua forte.
Eles estiveram no inicio de
fevereiro no Congresso para
cobrar a aprovação do projeto
de lei que acaba com o fator
previdenciário e que vincula o
percentual de reajuste dos
benefícios as correções do
salário mínimo estipuladas pelo
Executivo. O Projeto pela
extinção do Fator foi
protocolado pelo Senador
Paulo Paim (PT) em 2008. Em
agosto do ano passado, o
Governo e centrais sindicais
fizeram acordo que prevê a
manutenção do Fator com

algumas alterações. Nas novas
regras, dispensará sua
aplicação quando a soma entre
a idade e tempo de
contribuição for de 85 anos no
caso das mulheres e de 95 anos
no caso dos homens. O projeto
contorna ainda a tentativa de
retomar como referência para
calculo dos benefícios os
últimos 36 salários de
contribuição do trabalhador.
Desde 1994 vale a média dos
80% maiores salários. A solução
negociada é adotar os 70%
maiores. O novo Fator poderá
elevar em até 29,3% os
benefícios para os segurados do
INSS que cumprirem a nova
fórmula de aposentadoria.

Sindicato luta para diminuir o ritmo de trabalho na empresa aos sábados
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Eleições presidenciais e
a continuidade do governo
As últimas pesquisas eleitorais realizadas
por grandes institutos do país mostram a
credibilidade do Governo Lula com
aprovação por mais de 80% da população.
Uma boa parcela deseja a continuidade da
forma de governar, segundo a pesquisa
Ibope/Diário do Comércio realizada em
fevereiro. A aprovação é reflexo de um
governo que atua para todos e não apenas
para determinados grupo sociais. E essas
ações que projetaram o Brasil no cenário
mundial como um país promissor somente
serão estabelecidas com a vitória nas
eleições desse ano de um presidente ou
presidenta que represente o mesmo
projeto do PT. Mas por que Lula se tornou
referência e destaque mundial recebendo
três prêmios internacionais? Por que a
história política do país irá se dividir em
antes e pós Lula? Entre alguns eixos que
fizeram a diferença no rumo do Brasil em
seus dois mandados podemos destacar: Os
programas sociais possibilitando a milhões
de famílias saírem da extrema pobreza e
conquistarem a cidadania; a geração de
quase um milhão de empregos com
carteira assinada mesmo diante da crise
econômica mundial, segundo Caged, e
previsão de mais 100 mil novos postos de
trabalho em 2010; o Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC) lançado
em 2007, com investimento de R$ 504
bilhões em infra-estrutura nas áreas de
transporte, saneamento, habitação e
recursos hídricos, até o final do seu
mandato; o rompimento com o FMI e a
valorização das estatais, principalmente da
Petrobrás com a regulamentação para a
exploração do pré-sal. O Governo do PT,
tendo a figura forte e carismática de Lula,
um nordestino e ex-metalúrgico, na
presidência recuperou a auto-estima do
brasileiro e a certeza de poder construir
um futuro no seu país, com trabalho,
moradia, lazer, saúde e educação e
dignidade. E junto a tudo isso, a conquista
da sede da Copa do Mundo, sendo o
futebol a grande paixão dos brasileiros, e
também das olimpíadas. Trabalhadores!
Esse novo Brasil somente manterá o “jeito”
Lula de governar e o povo no poder, se
elegermos o candidato ou candidata da
sua confiança e do seu partido.

Visão
Sindicato promove curso de informática gratuito

Formandos da Informática em 2009

Pelo sexto ano seguido o
Sindicato, promove curso de
informática gratuito para os
trabalhadores associados e
familiares de Forquilhinha e
Nova Veneza. As matrículas se
estendem até 10 de março e
podem ser feitas nas subsedes do Sindicato nesses
municípios. As vagas são
ilimitadas de acordo com a

demanda sendo 12 alunos por turma nas modalidades básico e
avançado durante cinco meses. Os alunos pagam somente a taxa de
inscrição de 20 reais. Segundo Célio Elias, Secretário-Geral do
Sindicato, mais de 400 pessoas já participaram da qualificação e
estão garantindo melhores vagas. “Com a falta de mão-de-obra
qualificada nas agroindústrias, o aperfeiçoamento está contribuindo
para o crescimento profissional desses trabalhadores”, explica.
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Categoria

jornada

Redução da
na
Seara-Marfrig volta a ser discutida
A redução da jornada aos sábados dos mais de 2 mil
trabalhadores da Seara-Marfrig volta a ser discutida até
o dia 15 de abril. A negociação sobre a diminuição do
tempo de atividade foi definida em outubro de 2009.
Segundo a direção do Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Alimentação (SINTIACR), empresa e
Sindicato deverão construir uma proposta positiva que

favoreça os trabalhadores e contribua para a redução do
percentual de doenças ocupacionais na categoria.
“Lutamos para promover mais saúde aos trabalhadores.
Se não chegarmos a um acordo iremos promover uma
grande mobilização, abrangendo os Sindicatos de
Jaraguá do Sul e Sidrolância (MS) e, se necessário
paralisar as atividades”, esclarecem os diretores.

Membros da Direção
Conheça os novos trabalhadores e trabalhadoras que estão integrando
a direção do SINTIACR:
Renaldo Pereira – Presidente
José Mario Quirino Sena – Vice-presidente
Célio Alves Elias – Secretário Geral
Ademir Fernandes – Secretario de Finanças
Zenir Simão da Silva Laurindo –Secretária de Organizações de Base
Edneia Mazzuco de Jesus – Secretaria de formação
Jeovanio Eller – Secretario de Assuntos Jurídicos
Nirceia Ap. Rocha – Suplente da diretoria administrativa
Susana Marcomin Cavaler – Suplente da diretora administrativa
Ironi Terezinha Pereira – Suplente da diretoria administrativa
Rudineia Cachoeira Magagnin – Suplente da diretoria administrativa
Rubia Godinho da Silva - Suplente da diretoria administrativa
Marcia Aparecida Fernandes – Suplente da diretoria administrativa
Vanderleia Machado – Suplente da diretoria administrativa
Vaneci Assunção – Conselho fiscal efetivo
Paulo Henrique de Lima - Conselho fiscal efetivo
Adorli da Silva - Conselho fiscal efetivo
Maria Machado - Conselho fiscal suplente
José Waldir Cardoso – Conselho fiscal suplente
Luiz Carlos dos Santos Franco – Conselho fiscal suplente
Domingos Sávio Catâneo – Conselho de Rep – efetivo
Pedro Ari da Cruz – Conselho de Rep – efetivo
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Menor tempo de trabalho contribuirá para diminuição das doenças ocupacionais

Mobilização para os Dissídios de Maio
As assembleias com a categoria
para a definição das
reivindicações dos dissídios do
arroz, massas, biscoitos e
panificação iniciam em março.
São cerca de mil trabalhadores
n a re g i ã o . A p o s i çã o d o
Sindicato, segundo a direção, é
não fechar nenhum acordo e
nem a convenção coletiva abaixo
do piso regional de R$ 647,00

para o setor de alimentação,
aprovado pela Assembléia
Legislativa no ano passado e em
vigor a partir de janeiro desse
ano. O atual piso é de R$ 520,00.
Além do índice, importantes
cláusulas sociais serão debatidas
como a ampliação da licençamaternidade para seis meses e a
prevenção das doenças
ocupacionais nos setores.

Eleição em Sidrolândia (MS)
O presidente
Renaldo Pereira e
o secretário-geral
Celio Elias
estiveram no início
de fevereiro em
Sidrolândia (MS)
da eleição da nova
direção do
Sindicato dos

Trabalhadores nas
Indústrias da
Alimentação da
região. Com três
chapa na disputa a
chapa da situação
foi reeleita com
342 votos contra
191 da chapa 1 e
99 da chapa 2.

