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CONGRESSO DA CUT APROVA RESOLUÇÃO SOBRE PPE

Mais de dois mil delegados e delegadas decidiram democraticamente no ConCUT

O
Confederações Nacionais estão autorizadas a negociar o Programa de Proteção ao Emprego

s delegados do 12º Con-
gresso Nacional da Cen-
tral Única dos Trabalha-

dores (ConCUT) aprovaram a
resolução da Executiva da CUT
sobre o Programa de Proteção
ao Emprego (PPE).  A resolu-
ção, de 21 de julho, autoriza as
Confederações Nacionais da
área da indústria a negociar o
PPE com o governo. Também
assegura que acompanhará a
experiência do Programa como
mecanismo para manter os em-
pregos em momentos de
crise. Veja nesse boletim espe-
cial o que significa o PPE.

O PPE se diferencia dos outros instrumentos de proteção, como o seguro-
desemprego, porque a principal preocupação do Programa é a manutenção
do vínculo empregatício, o que significa que invertemos a lógica que existia até
então de subsidiar o trabalhador depois dele já ter perdido o emprego.

O layoff, por exemplo, prevê a suspensão do contrato de trabalho e uti-
liza recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) para custear o
afastamento temporário. E apesar de toda a luta dos sindicatos para o
retorno dos trabalhadores, existe o risco de encerramento de contrato. Isso
é muito traumático e obriga o trabalhador a reduzir  consideravelmente seu
consumo. Desta forma, a retomada do crescimento fica mais difícil, pelo
efeito negativo em cascata na economia.

MANUTENÇÃO DO EMPREGO - Já no PPE, o trabalhador inserido no
Programa tem estabilidade pelo período de adesão e mais um terço deste
tempo, após o encerramento. Com isso, o trabalhador tem uma garantia
real de manutenção do posto de trabalho.

O Programa prevê a redução da jornada de trabalho, com redução de
salário, durante um determinado período, em até 30% da jornada, com o
custeio pelo governo federal da metade do percentual reduzido, até o limite
de 65% da maior parcela do seguro-desemprego, o que equivale hoje a R$
900,84.

ACOMPANHAMENTO - O Sindicato e a empresa devem negociar o
acordo para a redução da jornada e do salário, que deverá ser votado em
assembleia pelos trabalhadores. Se for aprovado, a empresa deve regis-
trar as bases do acordo no site do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Com a criação do PPE também foi estabelecida a criação do Comitê do
Programa de Proteção ao Emprego (CPPE), coordenado pelo Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE). Esse Comitê foi responsável pela formula-
ção de critérios de adesão e também tem a responsabilidade de avaliar as
condições das empresas, suspensão ou interrupção do PPE, além de po-
der criar grupos de consulta com a participação igual entre trabalhadores e
empresários para acompanhar e propor aperfeiçoamentos ao programa.

Recentemente apresentado, o Pro-
grama de Proteção ao Emprego (PPE)
é um programa do governo federal que
tem o objetivo de preservar empregos,
durante períodos de retração na econo-
mia e assim contribuir para a recupera-
ção econômica.

NEGOCIAÇÃO - Uma das condições
para o PPE é a negociação coletiva com
o Sindicato, essencial para se assegu-
rarem direitos ao trabalhador, mesmo
diante da adversidade momentânea.

O Programa prevê a redução da du-
ração do trabalho em até 30%, por um
período de até seis meses, prorrogável
por igual tempo. O governo federal arca-
rá com o pagamento de uma ajuda com-
pensatória e a empresa deverá negociar
o restante com o Sindicato. O trabalha-
dor inserido no Programa será beneficia-
do com a garantia de emprego durante
todo o período em que se der sua ade-
são, mais um terço.

CRESCIMENTO - As Confederações
Nacionais dos trabalhadores das indús-
trias que estão acompanhando a imple-
mentação do Programa entendem que a
verdadeira garantia de postos de traba-
lho dependerá do crescimento econômi-
co do País, mas não se pode desconhe-
cer o leque atual de medidas protetivas.
Cabe, sobretudo aos sindicatos de tra-
balhadores exigir e negociar a aplicação
destes instrumentos com as garantias
adicionais ajustadas com as empresas.

COMO SURGIU E A QUE SE PROPÕE? DIFERENÇAS ENTRE PPE E OS INTRUMENTOS JÁ EXISTENTES

ESPECIAL PPE
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MAIS DE 25 MIL TRABALHADORES JÁ ADERIRAM AO PPE
     EMPRESA       Nº DE TRABALHADORES   PERCENTUAL DE REDUÇÃO   QUANTOS MESES

Rassini
Trefilação União

Pricol
Mercedes

Prensa Shuler
Volks
Ford

550
114
213

10.000
456

9.300
3.300

15%
20%

9,83%
20%
8%
20%
20%

4 meses
6 meses
6 meses
6 meses
5 meses
6 meses
6 meses

AS REGRAS DO PROGRAMA
Primeiro, a empresa tem que

comprovar que atravessa uma si-
tuação de dificuldade econômica fi-
nanceira, por meio do Indicador Lí-
quido de Emprego (ILE).  Depois, a
empresa tem que comprovar que já
adotou todos os mecanismos pos-
síveis para adequar a sua produção
ao mercado, como férias coletivas,
banco de horas, folgas, entre outros.
E claro, para aderir ao PPE, a em-
presa não pode estar devendo para
o governo federal, que significa a
obtenção da Certidão Negativa de
Débitos.

A empresa está proibida de de-
mitir trabalhadores que tiverem sua
jornada de trabalho reduzida pelo
período do Programa e mais um ter-
ço deste tempo após o encerramen-
to. Isso garante a estabilidade do tra-
balhador no emprego. Se a empre-
sa não cumprir o acordo com o Sin-
dicato pode ser excluída do Progra-
ma e ficará impedida de aderir no-
vamente, além de ter que devolver
o dinheiro recebido e pagar multa.

FINANCIAMENTO
Pelo Programa, o governo federal

complementará a metade do percen-
tual de redução do salário do traba-
lhador. O montante que faltar para
atingir o valor integral do salário, mes-
mo com a redução de jornada, é a
contrapartida do trabalhador. O paga-
mento dos trabalhadores que estão
no Programa será feito normalmente
em folha. O repasse para a empresa
será feito por meio da Caixa Econô-
mica Federal. O Fundo de Garantia e
o INSS são pagos sobre o valor da
compensação.


