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BOLETIM 469
Brasília, 20 de novembro de 2017

Semana deve ser marcada
por debate sobre MP da
reforma trabalhista
A MP 808/2017, que fez ajustes na reforma
trabalhista (Lei 13.467/2017), promete ser um dos
temas dominantes da agenda do Congresso nos
próximos dias. Editada na última terça-feira (14),
uma véspera de feriado, ela deve começar a ser
debatida na sessão não deliberativa do Senado
agendada para esta segunda-feira (20), às 14h.
O prazo de recebimento de emendas
perante a Comissão Mista que vai apreciar a MP
se encerra nesta terça-feira (21). A oposição já
anunciou que vai apresentar grande número de
emendas.
A medida provisória era parte de um
acordo proposto pelo governo para que a reforma
fosse aprovada no Senado sem alterações –
evitando, assim, que retornasse à Câmara e
acelerando sua sanção. Os pontos mais polêmicos
da reforma seriam ajustados pela MP.
No dia da edição da medida, o líder do
governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR),
justificou por que os ajustes foram feitos por MP e
não por projeto de lei: “um projeto de lei não
começa a valer de imediato e haverá uma
insegurança jurídica grande de que a regra valerá
para as mudanças que queremos fazer”, explicou
em registro na conta que mantém na rede social
Twitter.

Para o presidente do Senado, Eunício
Oliveira, a MP era importante para concretizar o
cumprimento do acordo firmado quando da
votação da reforma na Casa, em julho.
— Seria extremamente deselegante com o
Senado que um compromisso feito com o líder do
governo, em nome do governo, não se
concretizasse — afirmou Eunício.
Embate - A MP 808, porém, não pôs fim às
controvérsias em torno do texto. A oposição fez
críticas ao teor da medida. Para Fátima Bezerra
(PT-RN), as alterações não mexeram com os
pontos que ela considera mais negativos na nova
lei:
— O ditado popular que diz que “a emenda
ficou pior do que o soneto” se aplica exatamente
à Medida Provisória 808. As mudanças não
alteram em absolutamente nada o texto que foi
aprovado pela maioria do Congresso Nacional —
opinou a senadora.
Para Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM), que
desde julho cobrava da tribuna a edição da MP, “o
governo Temer conseguiu piorar o que já estava
ruim”:
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— Ele descumpriu o compromisso com sua
base e trouxe insegurança jurídica ao esperar 124
dias para editar uma MP. Um retrocesso sem
tamanho — afirmou a senadora na página de seu
partido na internet.
Principais pontos - Entre outras alterações
em relação ao texto sancionado, a MP elimina a
possibilidade de acordo individual fixando a
jornada em 12 horas de trabalho por 36 de
descanso; estabelece o teto dos benefícios do
Regime Geral da Previdência Social como
parâmetro
de
indenização
por
dano
extrapatrimonial; permite que a empregada
lactante se afaste de atividades insalubres,
mediante apresentação de atestado médico;
proíbe que a empresa faça o trabalhador
intermitente assinar contrato com cláusula de
exclusividade; e exige que o contrato intermitente
seja registrado na carteira de trabalho. A medida
também estabelece que a Lei 13.467 se aplica
integralmente aos contratos de trabalho vigentes,
ponto contestado pela oposição.
Fonte: Agência Senado

Câmara inicia semana com
pauta trancada por 10
medidas provisórias
Após uma semana de recesso por causa do
feriado da Proclamação da República (15 de
novembro), o plenário da Câmara dos Deputados
volta aos trabalhos com 10 medidas provisórias
trancando a pauta de votação. O Congresso
Nacional deve votar oito delas até o fim de

novembro, quando expira o prazo de análise das
MPs pelos deputados e senadores.
Entre as medidas encaminhadas pelo
governo que trancam a pauta legislativa está a
que trata da participação da União em fundo de
apoio à estruturação e ao desenvolvimento de
projetos de concessões e parcerias públicoprivadas e da transferência de recursos para o
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
Outra medida que pode ser votada é a que
institui o Programa de Desligamento Voluntário
(PDV), a jornada de trabalho reduzida com
remuneração proporcional e a licença sem
remuneração com pagamento de incentivo para
servidores do Poder Executivo federal.
Ainda consta na pauta MPs da área de
infraestrutura, como a que estabelece um regime
especial para exploração e aproveitamento das
substâncias minerais, a que cria a Agência
Nacional de Mineração e extingue o
Departamento Nacional de Produção Mineral e a
que institui regime tributário especial para as
atividades de exploração, desenvolvimento e
produção de petróleo e gás natural.
Também está prevista a discussão de duas
propostas de emenda à Constituição (PECs), entre
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elas a que altera prazos e a forma de apreciação
das medidas provisórias pelo Congresso Nacional.
Reforma da Previdência - Enquanto
tentam acelerar a votação das MPs, os deputados
que integram a base governista ainda se articulam
para retomar a tramitação da reforma da
Previdência. A PEC que altera as regras de acesso
ao benefício da aposentadoria ainda não consta
na pauta do plenário da Câmara, mas a equipe
econômica do governo espera votar pelo menos o
primeiro turno da reforma ainda este ano.
Para facilitar a aceitação da reforma entre
os partidos, o governo aceitou fazer ajustes no
texto elaborado pelo relator da proposta,
deputado Arthur Maia (PPS-BA), que já foi
aprovado em comissão especial. A expectativa é
que esta semana as mudanças que flexibilizam a
proposta sejam discutidas entre as lideranças
partidárias. Ainda não há previsão de quando o
novo texto será divulgado.
Comissões - Na terça-feira (21), os
deputados também devem concluir na comissão
especial a análise da PEC 381/2015, que trata da
ampliação da licença-maternidade para mães de
bebês prematuros e acrescenta na Constituição
que a vida é inviolável desde a concepção do feto.
A proposta motivou intenso debate em
torno da polêmica do reforço da criminalização da
interrupção da gravidez contida no relatório em
análise pela comissão. O texto-base da proposta já
foi aprovado, e na próxima reunião o colegiado
pode votar os destaques ou sugestões de
mudanças apresentadas ao texto. Concluída esta
etapa, a proposta segue para análise do plenário.
Fonte: Agência Brasil

IBGE: falta trabalho
adequado para 26,8
milhões de pessoas
A taxa de subutilização da força de
trabalho no país ficou praticamente estável no
terceiro trimestre do ano, fechando em 23,9% do
mercado de trabalho – crescimento de apenas 0,1
ponto percentual frente aos 29,8% relativos ao
segundo trimestre. Os números, no entanto,
significam que ainda representa 26,8 milhões de
pessoas sem trabalho adequado no país.
Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad
Contínua) divulgados sexta-feira (17), pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). A taxa de subutilização, segundo os
parâmetros do IBGE, agrega a população
desocupada, os subocupados por insuficiência de
horas e os que fazem parte da força de trabalho
potencial.
Deste total apurado pelo IBGE, 18,5% (o
equivalente a 19,2 milhões de pessoas) diziam
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respeito à taxa combinada de subocupação por
insuficiência de horas trabalhadas e desocupação
(pessoas ocupadas com uma jornada de menos de
40 horas semanais, mas que gostariam de
trabalhar em um período maior, somadas às
pessoas desocupadas).
Em relação ao segundo trimestre, essa taxa
combinada mostrou estabilidade, uma vez que
equivalia a 18,6% do total da força de trabalho.
Quando a comparação se dá com o 3º trimestre
de 2016, de 16,5%, há um aumento da taxa de 2,1
pontos percentuais.
No terceiro trimestre de 2017, as maiores
taxas foram verificadas na Bahia (30,8%), no Piauí
(27,7%), em Sergipe (25,2%), no Maranhão
(24,9%) e em Pernambuco (24,5%). As menores
taxas foram registradas em Santa Catarina (8,9%),
no Mato Grosso (12,0%), em Rondônia (12,2%), no
Mato Grosso do Sul (12,8%), Paraná (13,0%) e Rio
Grande do Sul (13,0%).
Fonte: Agência Câmara

Pretos ou pardos são
63,7% dos desocupados
Entre os 13 milhões de desocupados no
país no terceiro trimestre, 63,7% eram pretos ou
pardos. Os dados constam da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad
Contínua) divulgados sexta-feira (17) e equivalem
a 8,3 milhões de pretos ou pardos sem ocupação.
A taxa de desocupação dessa parcela da
população ficou em 14,6%, enquanto a de
trabalhadores brancos totalizou 9,9%.
Comportamento semelhante foi registrado na
taxa de subutilização, indicador que agrega a taxa

de desocupação, de subocupação por insuficiência
de horas (menos de 40 horas semanais) e a força
de trabalho potencial.
Para o total de trabalhadores brasileiros, o
índice fechou o terceiro trimestre em 23,9%. Entre
a população de pretos ou pardos, a taxa saltou
para 28,3%, enquanto entre os brancos ela ficou
em 18,5%. Do total de 26,8 milhões de
subutilizados, 65,8%, eram pessoas pretas ou
pardas.
Trabalhadores ocupados e carteira
assinada - No terceiro trimestre de 2017, as
pessoas pretas ou pardas representavam 54,9%
do total da população brasileira de 14 anos ou
mais e eram 53% dos trabalhadores ocupados. No
recorte racial, 52,3% dos pretos ou pardos
estavam ocupados, enquanto 56,5% dos brancos
se encontravam na mesma situação. O
rendimento dos trabalhadores brancos foi de
R$2.757 no período e o de trabalhadores pretos e
pardos, de R$1.531.
Em relação ao percentual de empregados
do setor privado com carteira assinada, no
fechamento do terceiro trimestre do ano o dado
de pretos ou pardos chegava a 71,3%, mais baixo
do que o observado para o total do setor (75,3%).
Dos 23,2 milhões de empregados pretos ou
pardos do setor privado, somente 16,6 milhões
tinham carteira de trabalho assinada.
Trabalho doméstico e informal - Na
distribuição da população ocupada por grupo de
atividades, a participação dos pretos e pardos era
superior à dos brancos na agropecuária, na
construção, em alojamento e alimentação e,
principalmente,
nos
serviços
domésticos,
categoria em que eles representam 66% do
contingente total.
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A Pnad Contínua mostrou, ainda, que, no
Brasil, somente 33% dos empregadores eram
pretos ou pardos. Já entre os trabalhadores por
conta própria, essa população representava 55,1%
do total. Mais de um milhão de trabalhadores
pretos ou pardos atuavam como ambulantes,
totalizando 66,7% dos trabalhadores deste tipo de
ocupação. O percentual de ambulantes negros foi
de 2,5%.
Análise - Na avaliação do coordenador de
trabalho e rendimento do IBGE, Cimar Azeredo,
indicadores como esses revelam o tamanho da
desigual do mercado de trabalho no país. “Entre
os diversos fatores [que determinam esta
desigualdade] estão a falta de experiência, de
escolarização e de formação de grande parte da
população de cor preta ou parda”.
Para ele, esses números são resultados de
um processo histórico, que vem desde a época da
colonização. “Claro que se avançou muito, mais
ainda tem que se avançar bastante, no sentido de
dar a população de cor preta ou parda igualdade
em relação ao que temos hoje na população de
cor branca”, destaca.
Fonte: Portal EBC

ONU propõe a erradicação
do trabalho infantil até 25
Terminou nesta quinta-feira (16), em
Buenos Aires, a IV Conferência Mundial sobre
Erradicação do Trabalho Infantil, organizado pelo
Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança
Social da Argentina, com o apoio da Organização
Internacional do Trabalho (OIT).
O Ministério do Trabalho participou da
conferência, que contou com a participação de

representantes de 193 países e na qual foram
discutidas estratégias para o avanço do processo
de erradicação do trabalho infantil até 2025,
conforme proposto pela Meta 8.7 da Agenda 2030
para o Desenvolvimento Sustentável das Nações
Unidas.
Segundo o diretor-geral da OIT, Guy Ryder,
que abriu a IV Conferência Mundial, ainda há 152
milhões de meninos e meninas vítimas do
trabalho infantil, quase um a cada dez no mundo.
Desse total, quase a metade realiza trabalhos
perigosos. “As metas não podem ser mais claras,
como também a incômoda realidade de que se
não fizermos mais e melhor não vamos conseguir
alcançá-las”, disse Ryder.
Para a secretária de Inspeção do Trabalho
do Ministério do Trabalho, Maria Teresa Jensen,
que chefiou a delegação brasileira, o Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil executado pelo
governo brasileiro tem obtido muitos avanços,
recebendo inclusive elogios em âmbito
internacional pelos resultados alcançados no país.
“Realizamos mais 7 mil ações de fiscalização no
ano passado. Não vamos medir esforços para o
cumprimento das metas da Agenda”, ressaltou.
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São objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (SDGs) da Agenda de 2030 da ONU a
adoção pelos países-membros de medidas
imediatas e efetivas para erradicar o trabalho
forçado, acabar com formas contemporâneas de
escravidão e tráfico de pessoas e garantir a
proibição e eliminação das piores formas de
trabalho infantil, incluindo o recrutamento e o uso
de crianças-soldados, e, até 2025, acabar com o
trabalho infantil em todas as suas formas
(Objetivo 8).
Segundo dados da PNAD/IBGE, ocorreu
queda no número de crianças e adolescentes
encontrados em situação de exploração pelo
trabalho no Brasil, de 3,3 milhões de crianças
encontradas nessa situação em 2014 para 2,7
milhões em 2015, sendo, em sua maioria, crianças
e adolescentes na faixa de 5 e 17 anos.
A IV Conferência discutiu ainda políticas
ativas de inclusão social e econômica, em
correspondência com a geração de emprego
jovem de qualidade e os objetivos listados na
Agenda 2030.
Fonte: MTb
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