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PPE reduz a jornada de trabalho e o salário em até 30% durante o período de seis meses

E

MENOS JUROS, MAIS EMPREGOS: 28 DE JULHO, ATO
NACIONAL CONTRA A POLÍTICA ECONÔMICA DO GOVERNO

Dando continuidade à Jornada de Lu-
tas a Central Única dos Trabalhadores
convoca toda sua militância para um Ato
Nacional contra a atual política econô-
mica do Governo, no próximo dia 28 de
julho (terça-feira), a partir das 10 horas
da manhã, em frente ao Ministério da Fa-

No último dia 24 dirigentes do Sindi-
cato dos Trabalhadores nas Indústrias da
Construção Civil, Gesso, Mármore e Mo-
biliário de Campo Grande/MS (Sintra-
comCG) estiveram reunidos com o Mi-
nistério de Trabalho e Emprego e agen-
tes de fiscalização do órgão do governo
federal.

Esta reunião foi marcada por iniciati-
va do sindicato que enxerga esta parce-
ria como de fundamental importância para
os trabalhadores, pois ela permitirá a
união de esforços na luta pela garantia
dos direitos dos trabalhadores, que são
alvo de sérios abusos.

INTEGRAÇÃO - A parceria vai per-
mitir integrar esforços no âmbito da fis-
calização das obras, segundo afirmação
do dirigente sindical José Abelha. “Nós

zenda, em Brasília/DF.
Este Ato é programado por ocasião

da próxima reunião do Conselho de Po-
lítica Econômica e Monetária (Copom).
Por ser uma disputa prioritária na atual
conjuntura, solicitamos o máximo em-
penho da nossa militância CUTista.

MATO GROSSO DO SUL: SINTRACOMCG FIRMA PARCERIA COM MTE
PARA POTENCIALIZAR FISCALIZAÇÕES EM OBRAS DE CAMPO GRANDE

vamos oferecer
aos auditores do
MTE, os dados
referentes às
empresas que vi-
sitarmos, onde
encontrarmos si-
tuações de irre-
gularidades nas
áreas da saúde
do trabalhador,
segurança do
trabalho, proble-
mas trabalhistas,
informalidade,
entre outros. Ao
memso tempo,
tentaremos nos articular com os audito-
res do Ministério do Trabalho, para reali-

zarmos operações de fiscalização con-
juntas”, disse. 

m reunião com representantes de centrais sindicais e do
empresariado, o Programa de Proteção ao Emprego (PPE) foi
lançado por meio de Medida Provisória (MP) enviada ao Con-

gresso Nacional nesta segunda-feira (06). O anúncio foi feito pela
presidenta Dilma Rousseff e pelos ministros Miguel Rossetto, da Secretá-
ria-Geral da Presidência, Aloísio Mercadante, da Casa Civil, Manoel Dias,
do Trabalho, Nelson Barbosa, do Planejamento.

ESTABILIDADE - O PPE reduz a jornada de trabalho e o salário em
até 30% durante o período de seis meses, prorrogável por até mais seis.
Durante esse tempo, o trabalhador não pode ser demitido e o saldo do
FGTS permanece preservado, assim como todos os seus direitos traba-
lhistas. Além disso, o trabalhador que estiver inserido no programa, terá
estabilidade quando de seu término: para duração de seis meses, dois
meses de estabilidade e para duração de um ano, quatro meses.

O teto para a redução de jornada e de salário é de até 30%, definido
por meio de acordo coletivo, negociado com o sindicato da categoria.
Porém, o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) complementa 50% des-
te percentual. Por exemplo, se o acordo foi fechado para a redução de
salário de 30%, 15% serão subsidiados pelo FAT. Portanto, o trabalhador
receberia 85% do seu salário.

Sérgio Nobre, secretário-geral da CUT diz
que Central levará o debate até a base

para analisar os efeitos do PPE

Objetivo é acabar com os sucessivos abusos patronais
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GRÉCIA MOSTRA COMO ESQUERDA PODE ENFRENTAR AJUSTES

Ao enfrentar políticas de austeridade
e contestar a dívida com credores inter-
nacionais, a Grécia escolhe o caminho
mais adequado para recuperar a econo-
mia e garantir os direitos sociais da po-
pulação. Tendo esse exemplo, a esquer-
da em todo mundo deveria se unir em tor-
no do Syriza para criar
um movimento global de
enfrentamento às políti-
cas de ajuste fiscal.

Essa é análise de
João Felício, secretário
de Relações Internacio-
nais da CUT (Centra Úni-
ca dos Trabalhadores) e
primeiro latino-americano
a presidir a presidir a CSI
(Confederação Sindical
Internacional). Ele defen-
deu a unidade de parti-
dos sociais democráticos
e da esquerda em todo
mundo para apoiar o mo-
mento vivido pelo Syriza na Grécia.

HORA DO BASTA! - “Está na hora
de países europeus e os partidos de es-
querda se aliarem e darem um basta a
essa situação, fazendo um enfrentamento
de forma conjunta às políticas de ajuste
fiscal. O que está acontecendo na Gré-
cia, com a revolta da população, é a prova
mais cabal de que existem caminhos para
se resistir ao autoritarismo. Na minha ava-
liação, o melhor caminho é justamente

Presidente da CSI, João Felicio defende unidade e mobilização das forças progressistas

os dias 9, 10 e 11 a secretaria de formação da Conticom deu
início ao primeiro módulo da Formação de Formadores de
Gestão Sindical, em Vitória/ES. A construção é o único ramo

que está desenvolvendo este programa. Ao todo, serão dois módulos
de três dias cada.

MUDANÇAS NA FORMAÇÃO - O seminário de formação visa
atingir cerca de 70 dirigentes dos sindicatos de base e pretende
aprofundar o diálogo entre os sindicatos.

O primeiro módulo debateu a construção e prática sindical, ética e
moral, constituições e gestão.

Para Paulo Peres, secretário de formação da Conticom, “o
seminário foi muito importante inclusive para dar formato às futuras
Formações da Conticom pelo resto do país. Estamos fazendo este
curso de Gestão Sindical pela primeira vez e tiramos um saldo muito
positivo com uma participação bastante representativa dos dirigentes
de sindicatos da região”.

CONTICOM INICIA POR VITÓRIA SUA FORMAÇÃO DE FORMADORES

N
Saldo foi muito positivo e a participação dos dirigentes sindicais da região f oi bastante representativa

Nos últimos dias 3 e 4 de julho a
direção do Sindicato Sul Fluminense se
reuniu para seminário de planejamento
do segundo semestre deste ano. O
presidente da Conticom, Claudio da

DIREÇÃO DO SINDICATO SUL FLUMINENSE REALIZA SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO

fazer a unidade da esquerda em nível in-
ternacional, em torno daqueles que não
concordam com esse tipo de política de
austeridade”, analisa. 

SABOTAGEM - Felício também afir-
ma que as políticas de ajuste fiscal e aus-
teridade não têm surtido efeito para o de-

senvolvimento econômico dos países.
Pelo contrário, geram desemprego e cor-
tes de direitos sociais para grande parte
da população.

DIREITOS - “As centrais sindicais são
a favor do equilíbrio das contas públicas.
No entanto, precisamos discutir quem
deve contribuir para esse equilíbrio. Histo-
ricamente, sobretudo na Europa, tem-se
optado pela retirada de direitos sociais
para resolver um problema de caixa dos

Silva Gomes esteve presente e contribuiu
com uma análise de conjuntura na
abertura.

Durante o seminário foram discutidos
alguns pontos importantes como a

campanha salarial, que está em pleno
vapor, a criação de um sistema de mídia
para o sindicato e a maior inserção do
movimento sindical na representação
dos conselhos das cidades.

governos. E isso não tem trazido desen-
volvimento econômico. Se faz o ajuste,
equilibra as contas, mas se provoca de-
semprego em massa e retirada de direi-
tos. Isso está acontecendo com a Gré-
cia, Portugal e com todos os países que
estão no caminho da chamada ‘austeri-

dade’. Para nós, a alterna-
tiva não é essa. Precisamos
fazer profundas reformas
tributárias em todos os paí-
ses, para que os estados te-
nham mais recursos para
se desenvolver”, afirma.

Entre as alternativas
para as políticas de ajuste
fiscal, destaca Felício, es-
tão o combate à sonegação
de impostos, investigação
de paraísos fiscais e, so-
bretudo, tributação mais alta
para heranças e cidadãos
mais ricos.

LIBERTAÇÃO - “A alter-
nativa é se libertar dessa visão que im-
põe aos povos um autoritarismo que os
pobres não têm mais condições de aguen-
tar. Assim, podemos questionar profun-
damente o sistema financeiro, ou seja, a
financeirização da riqueza, onde investir
na bolsa, nos paraísos fiscais e sonegar
impostos se torna mais fácil do que in-
vestir na produção. Por isso que as alter-
nativas de enfrentamento colocadas pelo
Syriza são as mais adequadas”, diz.

Povo grego disse Não à entrega do país ao estrangeiro


