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JORNADA DE TRABALHO - I

18 de maio: Dia Nacional de Luta
pelas 40 horas semanais

A CUT organiza, nesta terça-feira, 18, um Dia Nacional de Luta pela
jornada de trabalho de 40 horas semanais. O objetivo é pressionar o Congresso Nacional a recolocar na pauta
a votação do projeto que reduz a jornada das atuais 44 para 40 horas.
Conforme estudos do Dieese
(Departamento Intersindical de Esta-

tística e Estudos Socioeconômicos),
essa redução geraria mais de 2 milhões e 500 mil novos empregos no
país. Além disso, possibilitaria aos trabalhadores um tempo maior para a
convivência com a família, para a formação e qualificação e a cultura, por
exemplo. Ou seja, uma melhor qualidade de vida para todos.

JORNADA DE TRABALHO - II

40 horas semanais: custo da produção
aumentaria apenas 1,99%, diz Dieese
Em 11/02/2010, o Dieese lançou
nota à imprensa em que afirma:
“O peso dos salários no custo
total de produção no Brasil é baixo, em
torno de 22% de acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI).
Uma redução de 9,09% na jornada (de
44 para 40 horas) representaria um
aumento no custo total da produção
de apenas 1,99%.”
Sobre a produtividade, tema muito pouco enfatizado pela mídia e “especialistas”, a nota afirma: “Comparandose este pequeno acréscimo no custo
médio de produção com os expressivos ganhos de produtividade, tal impac-

to é muito possível de ser absorvido
pelo setor produtivo, isso sem considerar a perspectiva de ganhos futuros
de produtividade. O aumento da produtividade do trabalho entre os anos
de 1988 e 2008 está em torno de 84%,
segundo dados do IBGE, para a indústria de transformação.”
Ainda segundo a nota, “O custo com salários no Brasil é muito baixo quando comparado com outros
países” (confira na tabela abaixo). Assim, o Dieese garante que “A redução da jornada de trabalho não traria
prejuízos à competitividade das empresas brasileiras”.

Custo horário da mão de obra manufatureira em 2007
Países selecionados
Países
Alemanha
Reino Unido
França
Estados Unidos
Espanha
Japão
Coréia
Singapura
Taiwan
Brasil
México

Nº 2577

US$
37,66
29,73
28,57
24,59
20,98
19,75
16,02
8,35
6,58
5,96
2,92

Fonte: U.S Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, 2009.
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Eleição para
Delegados Sindicais

Começa hoje e vai até sexta-feira, 21, a eleição para a renovação do
quadro de delegados sindicais da Caixa Econômica Federal da base
territorial do Sindicato dos Bancários
de Passo Fundo e Região.
Encontro Estadual - No sábado e no
domingo, dias 15 e 16, foi realizado,
em Porto Alegre, o Encontro Estadual
dos Funcionários da CEF. No próximo C&N traremos mais informações
sobre o encontro.
BANCO DO BRASIL

Sobre o Encontro
Estadual

Foram definidos os delegados ao
21º Congresso Nacional
O Encontro Estadual dos Funcionários do Banco do Brasil foi realizado no sábado, 15, em Porto Alegre. Os
trabalhadores discutiram as prioridades para a Campanha Salarial deste
ano e também o andamento das mesas temáticas (Previdência, Remuneração, Terceirização e Saúde e Condições de Trabalho). O encontro foi
preparatório ao 21º Congresso Nacional que acontecerá em São Paulo nos
dias 28, 29 e 30 deste mês. Para os
participantes, a estratégia para a
Campanha Salarial deste ano, a ser
aprovada pelo congresso, deve ser a
mesma do ano passado: mesa de negociação com o BB concomitante à
mesa da Fenaban. O encontro também definiu os nomes dos 19 delegados do RS ao congresso.
Os diretores Carlos Dall Agnol e
Nelson Fazenda participaram do encontro em Porto Alegre.
PIADINHA
- Fernanda, você está doente? Te
pergunto porque eu vi sair um médico
da sua casa, esta manhã...
- Olha, minha querida, ontem eu vi sair
um militar da sua e nem por isso você
está em guerra, não é verdade?

