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BOLETIM 370
Brasília, 13 de junho de 2017

Relatório da reforma
trabalhista é lido na
Comissão de Assuntos
Sociais do Senado Federal
O relatório da reforma trabalhista (PLC
38/2017) foi lido hoje (13) na Comissão de
Assuntos Sociais (CAS) do Senado (foto), após
acordo entre os senadores da oposição e da base
aliada do governo. O relatório de Ricardo Ferraço
(PSDB-ES) é favorável à reforma e mantém o texto
como foi aprovado na Câmara dos Deputados.
Na reunião também foram lidos os votos
em separado apresentados por integrantes da
comissão, entre os quais o do senador Paulo Paim
(PT-RS). A expectativa é de que a votação do
relatório na comissão ocorra dia 20 de junho.
A reforma trabalhista foi aprovada na
Comissão de Assuntos Econômicos no último dia 6
e o relator também foi o senador Ricardo Ferraço.
Na CAE, o relatório foi aprovado por 14 votos
favoráveis e 11 contrários sem que fossem feitas
alterações no texto vindo da Câmara. A proposta
de reforma ainda deve passar pela Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) antes de seguir para
votação no plenário da Casa.
Apesar de não propor alterações no texto
aprovado pela Câmara, o relator Ricardo Ferraço
sugere que o presidente Michel Temer vete seis
pontos, entre eles o trabalho intermitente, a

jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de
descanso e a possibilidade de atividade insalubre
para gestantes mediante atestado médico.
Segundo Ferraço, alguns dos vetos sugeridos estão
acordados com o presidente Temer. Senadores da
oposição discordam e dizem que assim a Casa está
abrindo mão de melhorar a proposta.
Fonte: Comunicação CONTRICOM

CPI ouve sindicatos e
confederações sobre
reforma da Previdência
nesta quarta
A CPI da Previdência promove audiência
pública nesta quarta-feira (14) com participação de
sindicatos e confederações de trabalhadores para
discutir o déficit da Previdência Social. Em
funcionamento desde abril, a CPI já realizou dez
audiências sobre o tema. Para o debate desta
quarta foram convidados o presidente da
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Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Turismo e Hospitalidade (Contratuh), Moacyr
Roberto Tesch Auersvald; o diretor de Assuntos
Legislativos da Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Saúde (CNTS), Mário Jorge dos
Santos Filho; e representantes da Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Transportes e
Logística (CNTTL), do Fórum Sindical dos
Trabalhadores e da Confederação Nacional dos
Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e
Afins (CNTA).
Requerimentos - Nesta terça-feira (13), a
partir de 9h, a CPI vota requerimentos. Na pauta
estão o pedido de informações aos frigoríficos JBS,
Marfrig Global Foods, Swift Armour, Margen e
Nicolini, do senador Lasier Martins (PSD-RS), e o
pedido de convocação de representantes de alguns
frigoríficos para explicar débitos com a Previdência
Social, de iniciativa do senador Hélio José (PMDBDF).
Também devem ser analisados pedidos de
novas audiência pública do senador Paulo Paim
(PT-RS), presidente da CPI, e do relator Hélio José.
Fonte: Agência Senado

Entidades laborais
sugerem alternativas à
reforma da Previdência
Representantes de entidades ligadas aos
trabalhadores propuseram, nesta segunda-feira
(12), sugestões para arrecadação de recursos e
medidas para impedir a continuidade da reforma
da Previdência, que está sendo analisada pela

Câmara dos Deputados. Os representantes dos
trabalhadores participaram de audiência pública
da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da
Previdência, que investiga a contabilidade da
Previdência Social.
O vice-presidente da Central dos Sindicatos
Brasileiros, Flávio Werneck Meneguelli defendeu a
suspensão da tramitação do projeto de reforma até
que sejam esclarecidas algumas questões. Para ele,
o governo precisa indicar para onde foram os
valores superavitários arrecadados nos últimos 15
anos e mostrar qual é o impacto dos seguidos
parcelamentos de débitos tributários (Refis) no
pagamento e saneamento das dívidas com a
Previdência.
─ O que se sabe hoje é que, por conta dos
seguidos Refis, nós temos um insistente ─ para usar
um termo suave ─ não pagamento de débitos
previdenciários no Brasil. O que era pra ser exceção
vira regra. Ninguém paga para esperar o próximo
Refis. Qual é a influência dessas empresas que
devem seguidamente e que aplicam seguidamente
o Refis na aprovação desses refinanciamentos aqui
nas Casas parlamentares? - indagou.
Meneguelli, que é policial federal, se
colocou à disposição da CPI e sugeriu a colaboração
de policiais aposentados nas investigações. O
presidente da comissão, senador Paulo Paim (PTRS), aceitou a sugestão e pediu que ele enviasse à
comissão todas as sugestões de perguntas que fez
sobre a situação da Previdência.
Contabilidade - O Secretário Nacional de
Assuntos Jurídicos da Central Única dos
Trabalhadores (CUT), Aleir Ertle afirmou que a
Previdência Social e superavitária, se consideradas
as contribuições sociais que o governo não inclui na
conta. Para ele, não se trata de um problema
contábil, mas sim de um problema político e social,
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com a imposição de reformas de interesse da elite
e dos rentistas.
Aleir Ertle sugeriu que, caso uma auditoria
independente aponte a necessidade de ajustes, há
várias opções que poderiam ser consideradas antes
de uma reforma. Entre elas está a retomada da
cobrança de Imposto de Renda sobre lucros e
dividendos, extinta em 1995 pelo governo de
Fernando Henrique Cardoso. Além disso, sugeriu,
poderia ser criada uma contribuição social sobre
grandes fortunas e sobre os rendimentos em
aplicações financeiras.
Direitos Humanos - De acordo com Rosana
Colen Moreno, representante da Nova Central
Sindical dos Trabalhadores e da Confederação dos
Servidores Públicos do Brasil, para quase 75% dos
idosos brasileiros, a aposentadoria e a pensão são
as principais fontes de renda e, para 23,4%, a renda
ainda não é suficiente para atender todas as
necessidades dos aposentados. Em mais da
metade dos casos (59,7%), eles são os principais
responsáveis pelo sustento financeiro da família.
Rosana Colen Moreno apontou vários
pontos em que a reforma fere convenções relativas
e direitos a humanos e ao trabalho e propôs que
sejam feitas denúncias a organizações como o Alto
Comissariado dos Direitos Humanos da ONU e o
Comitê para os Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais
Tanto ela quanto Waldemir Soares,
representante da Central Sindical e Popular,
afirmaram que é preciso promover a resistência
civil, por meio de greves. Os representantes dos
trabalhadores anunciaram uma nova greve geral
para o dia 30 de junho.

Paim quer revogar limite
de tempo para pagamento
de auxílio-doença
Um projeto de lei apresentado pelo senador
Paulo Paim (PT-RS) (foto) muda a lei que trata dos
Planos de Benefícios da Previdência Social (PLS
175/2017). O senador quer revogar uma alteração
feita por medida provisória que estipula um prazo
máximo de quatro meses de pagamento do auxíliodoença quando o tempo não estiver determinado
pela perícia. Na opinião de Paulo Paim, essa
mudança cria mais um entrave para o beneficiário
adoecido. O projeto está em análise na Comissão
de Assuntos Sociais.
Fonte: Agência Senado

Fonte: Agência Senado
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O movimento sindical
para além das “reformas”
de Temer
Estamos sob uma complexa disputa de narrativas,
se o movimento sindical não se elaborar para fazer
essa e outras disputas sucumbirá em meio às
transformações tecnológicas existentes, que se
aprofundarão com as reformas de cunho neoliberal
em curso. Diante disso, é preciso força e vitalidade,
ampliação da representatividade e formação de
quadros.
Marcos Verlaine*
O movimento sindical está em evidência,
talvez como nunca estivesse nos últimos 20 ou 30
anos. Atacado pelos três poderes precisa construir
sua própria agenda.
É fato que a chamada reforma trabalhistasindical (PLC 38/17 - PL 6.787/16), em debate no
Congresso Nacional, cuja proposta — aprovada
pela Câmara e em vias de ser chancelada pelo
Senado — criará mais adversidades para o
movimento sindical, precisa ser confrontada à
altura pelos trabalhadores e suas organizações
políticas e sociais.
O objetivo das profundas mudanças
introduzidas no texto pela Câmara — para além do
aumento da exploração da mão de obra e da
maximização do lucro — é tornar o movimento
sindical irrelevante, incapaz de agir e reagir à
ampliação dos desequilíbrios que a “reforma” vai
produzir nas relações de trabalho.
Mais que combater as “reformas” do
governo Temer, que visam liquidar o Direito do
Trabalho, dificultar e até inviabilizar o direito à

aposentadoria e o acesso a outros benefícios
previdenciários para a maioria da população, o
movimento sindical precisa se valer dessa
evidência para construir a sua agenda positiva e
propositiva.
Defender-se e atacar - Trata-se, pois, de um
jogo de xadrez. Defender-se dos ataques, que não
são poucos, desferidos de todos os lados, e atacar,
construindo uma agenda nacional para livrar-se do
isolamento que o mercado quer impor à
organização sindical.
É preciso, é necessário construir essa
agenda nacional para fortalecer o movimento
sindical. Do sindicato à central.
Em meio à crise de representação,
originária da descrença nas instituições da
democracia, e o sindicalismo faz parte disso, o
movimento sindical pode colocar em curso uma
grande campanha de sindicalização, com vistas ao
fortalecimento da representatividade política,
social e econômica das entidades.
O primeiro passo é sair da agenda
defensiva. Sair não é abandonar. Sair significa
construir pontes para a superação da crise.
O segundo passo é construir alternativas
viáveis e consistentes para esse fortalecimento,
que passa pela formação política dos dirigentes à
base. Estamos numa disputa de narrativas, se o
movimento sindical não se elaborar para fazer essa
e outras disputas sucumbirá em meio às
transformações tecnológicas existentes, que se
aprofundarão com as reformas de cunho
neoliberal, resgatadas pelo Consenso de
Washington, que, por sua vez, foi resgatado pelo
governo Temer.
A força e importância do sindicalismo - “O
movimento sindical, como instrumento de defesa
dos direitos e interesses da coletividade, em geral,
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e da classe trabalhadora, em particular, foi uma das
conquistas do processo civilizatório, de um lado
porque atua para promover melhor distribuição de
renda, combatendo a desigualdade social, dentro
do regime democrático no sistema capitalista, e, de
outro, porque reconhece a existência do conflito e
permite a sua solução de forma negociada,
mediante regras e procedimentos quase sempre
protegidos por lei.”
“O sindicalismo, como organização de luta e
representação dos trabalhadores, surgiu no início
do século 19 na Inglaterra, o país capitalista mais
desenvolvido do mundo à época, com dupla
motivação integrada: 1ª) revolta com o modo de
produção capitalista e 2ª) necessidade de
solidariedade, união e associativismo de ajuda
mútua, base da formação da identidade política da
classe trabalhadora, a partir da qual houve
necessidade de ter e de projetar lideranças”.
Introdução da cartilha atualizada e ampliada “Para
que serve e o que faz o movimento sindical”,
elaborada pelo DIAP, que visa contribuir com a
formação política do movimento sindical, entre
outras com esse propósito.
Superexploração sem proteção legal
As crises econômica, política, social e ético-moral
não irão acabar com a aprovação das “reformas”
pelo Congresso Nacional. Talvez, pelo contrário,
elas se aprofundarão e com componentes novos: 1)
a superexploração da mão de obra, como jamais
visto; e 2) sem proteções legais.
Assim, o movimento sindical precisa
colocar-se à altura do desafio atual e dos que
advirão no futuro bem próximo, com as
transformações que não se anunciam alvissareiras
para a classe trabalhadora!
(*) Jornalista, analista político e assessor
parlamentar do Diap

PSDB decide continuar na
base de apoio do governo,
mas fará avaliações diárias
O presidente nacional interino do PSDB,
senador Tasso Jereissati (CE), disse na noite desta
segunda-feira (12) que o partido segue na base de
apoio ao governo Michel Temer, mas que serão
feitas avaliações diárias dos cenários políticos.
"Vamos avaliar diariamente. Todos os dias
têm surgido fatos novos e vamos estar atentos",
disse o senador ao final da reunião da executiva
nacional, que durou mais de seis horas.
Segundo Jereissati, não houve deliberação
do partido sobre a permanência no governo, mas a
maioria da legenda entende que um eventual
desembarque agora iria prejudicar as reformas. "O
partido está unido, mas tem divergências. O
partido não tem dono, nem é autoritário. Quem é
mais velho lembra que ja tivemos crise e no
momento exato seguiremos unidos", disse.
TSE - Sobre o resultado do julgamento da
chapa Dilma-Temer pelo TSE, o presidente nacional
interino do PSDB defendeu que o partido recorra
da decisão. Ele disse que os advogados do partido,
no entanto, entendem ser melhor aguardar a
publicação do acórdão e depois submeter a decisão
à executiva.
Fonte: Portal EBC
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República (PGR) se manifestar sobre o pedido de
arquivamento.
Para a defesa de Temer, o questionário é
um “acinte à sua dignidade pessoal e ao cargo que
ocupa” e atenta contra os “direitos individuais
inseridos no texto constitucional”.
Fonte: Portal EBC

Fachin concede mais cinco
dias para PF concluir
inquérito sobre Temer
O ministro do Supremo Tribunal Federal
(STF) Edson Fachin (foto) decidiu nesta segundafeira (12) prorrogar por mais cinco dias o prazo
para a Polícia Federal encerrar a investigação sobre
o presidente Michel Temer. O pedido de
prorrogação foi solicitado pela PF, que alegou
necessidade de mais tempo para concluir as
investigações, iniciadas a partir das citações ao
nome do presidente nas delações dos executivos
da JBS.
Na sexta-feira (9), o advogado Antônio
Mariz de Oliveira, representante de Temer,
informou ao ministro que o presidente decidiu não
responder às perguntas enviadas pela Polícia
Federal no inquérito. Além disso, a defesa pediu o
arquivamento das investigações e fez críticas ao
teor do questionário enviado pelos delegados. Na
mesma decisão de hoje, Fachin concedeu o mesmo
prazo de cinco dias para a Procuradoria-Geral da

A Diretoria da CONTRICOM
cumprimenta o secretário para
Assuntos de Trabalho e Previdência
Social da entidade e presidente da
FETICOM-RJ, LUIZ ANTONIO
RODRIGUES, pelo transcurso de seu
aniversário, desejando-lhe muita
saúde, paz e realizações.
BOLETIM DA CONTRICOM
Presidente da CONTRICOM
Francisco Chagas Costa – Mazinho
Secretário para Assuntos de Comunicação
Luis Carneiro Rocha
Redação e Edição
Instituto Dois Candangos (DF)
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