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BOLETIM 483
Brasília, 13 de dezembro de 2017

E diziam que a mudança na CLT
geraria novos empregos...

No primeiro mês da
reforma, indústria demite
10,5 mil em São Paulo
No mês da implantação da Reforma
Trabalhista, aprovada pelo governo Temer,
partidos evangélicos e pelo PSDB, a indústria
paulista demitiu 10,5 mil trabalhadores. Esse foi o
resultado de novembro de 2017.
A Reforma Trabalhista, que retirou direitos
dos trabalhadores, mas que foi vendida pelos
partidos que a aprovaram como uma reforma que
iria gerar empregos, entrou em vigor no dia 11 de
novembro. Bastaram 20 dias para começar a
precarização de trabalho, aumento de situações
de exploração do ser humano e demissões em
massa. Na melhor das hipóteses, reforma não
provocou qualquer efeito.
Os postos de trabalho em novembro
tiveram queda de 0,49% em relação ao mês
anterior, na série sem ajuste sazonal. No
acumulado do ano, o saldo ficou negativo, com o
corte de 2 mil empregos (-0,10%). Os dados são da
pesquisa de Nível de Emprego do Estado de São
Paulo divulgados nesta terça-feira (12/12) pelo
Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos
da Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo e do Ciesp (Depecon).

Entre os 22 setores acompanhados pela
pesquisa para o mês de novembro, 6 ficaram
positivos, 12, negativos e 4, estáveis. Entre os
positivos, os destaques ficaram por conta do setor
de produtos de minerais não metálicos, com
geração de 624 postos de trabalho, seguido de
veículos automotores, reboques e carrocerias
(554).
No campo negativo ficaram produtos
alimentícios (-4.669) e coque, derivados do
petróleo e biocombustíveis (-3.857).
A pesquisa apura também a situação de
emprego para as grandes regiões do estado de
São Paulo e em 36 Diretorias Regionais do CIESP.
Por grande região, a variação no mês ficou
negativa no Estado de São Paulo (-0,49%), na
Grande São Paulo (-0,04%) e também no interior
paulista (-0,64%).
Fonte: Portal Vermelho

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário
Endereço: SHCGN/CLN Quadra 710 Bloco H Loja 56 – Asa Norte – Brasília/DF CEP: 70.750-538
Fone: (61) 3037-3154 | Fax: (61) 3034-5128

[

Transportes em SP aprova
paralisação contra reforma
da Previdência
Plenária de sindicatos ligados a diversas
centrais decidiu pela paralisação se
governo pôr a proposta em pauta
Trabalhadores no setor de transportes no
estado de São Paulo, ligados a diversas centrais
sindicais, aprovaram na tarde de segunda (11), em
plenária, paralisação na terça-feira da semana que
vem (19) caso o governo de fato ponha em
votação da proposta de "reforma" da Previdência.
"Se colocar para votar esse massacre à
classe trabalhadora, São Paulo vai parar.
Precisamos ter unidade na luta", afirmou o
presidente do Sindicato dos Motoristas e
Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano
da capital paulista (filiado à UGT), Valdevan
Noventa, anfitrião do encontro.
Participaram dirigentes de sindicatos de
rodoviários do ABC, Guarulhos e Osasco, na região
metropolitana, além de Santos, na Baixada, e
Sorocaba, no interior do estado, entre outros.
Também estavam presentes representantes do
Sindicato dos Metroviários de São Paulo, que fará
assembleia na próxima quinta (14), com indicativo
de acompanhar a decisão tomada na plenária. Na
mesma quinta, pela manhã, as centrais voltarão a
se reunir, na sede da CUT.
Também
participaram
da
plenária
dirigentes da UGT, Nova Central, CGTB e CSPConlutas.
Fonte: Rede Brasil Atual

Meirelles admite que
votação da reforma fique
para o próximo ano
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles,
já admite que a votação da reforma da
Previdência pode ficar para o ano que vem.
Ele explicitou a possibilidade durante
almoço de confraternização de final de ano da
Febraban, a Federação Brasileira dos Bancos.
Meirelles disse que espera a aprovação da
reforma já na próxima semana, mas que se não
for possível, vai trabalhar para que ela seja votada
no início do ano que vem.
Questionado se o governo já tem os 308
votos necessários para aprovar a reforma,
Meirelles disse que esse quadro está sendo
avaliado a cada dia e que só na semana que vem
será possível saber.
AJUDA A EMPRESÁRIOS - Temer continua
trabalhando pela aprovação da reforma da
Previdência na Câmara dos Deputados, prevista
para ir a votação na semana que vem. Ele reuniu
dezenas de empresários no Palácio do Planalto na
tarde de hoje (12) para pedir apoio na aprovação
da Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
287/16. Em seu discurso de abertura da reunião, o
presidente pediu para os mais de 150 empresários
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presentes ligarem para parlamentares e os
convencerem a aprovar a reforma.
“Vim aqui pedir aos senhores para ligar
para o seu deputado, seu senador, dizer que o
setor produtivo precisa disso. Há uma consciência
hoje de que é necessário, é possível e não traz
prejuízo para ninguém”, disse. Também presente
na reunião, o relator da reforma da Previdência na
Câmara, Arthur Maia (PPS-BA), reforçou o pedido:
“Façam um apelo aos seus deputados para que
tenhamos um crescimento de 3,5% [do PIB], que é
o que a reforma da Previdência vai nos
proporcionar”.
DERROTA - No encontro, que durou cerca
de duas horas, o presidente disse ainda que não
será uma derrota para o governo se a pauta ficar
para o ano que vem, mas enfatizou que “não há
momento melhor”. Segundo ele, “toda a
imprensa” está apoiando a reforma e a população
está começando a entender a necessidade de
aprovar as mudanças.
URGÊNCIA NA VOTAÇÃO - O governo
havia manifestado preferência pelo início, na
próxima quinta-feira (14), das discussões no
plenário da Câmara e pela votação da reforma na
semana que vem. Hoje pela manhã, o presidente
mencionou a possibilidade de votá-la apenas em
2018 mas, em uma solenidade horas depois,
reforçou o desejo de ver a matéria votada ainda
este ano.
RELATOR - Em conversa com jornalistas ao
final da reunião, Arthur Maia foi cauteloso sobre
as chances de votar a reforma ainda em 2017. Ele
acredita que o governo não tem “margem de
segurança” para garantir a aprovação.
Fonte: Agência Senado/ Portal EBC

Governo fala em déficit de
R$ 229 bi na Previdência;
Anfip questiona os dados
A audiência pública para debater as contas
da Previdência Social, nesta terça-feira (12), na
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização (CMO), evidenciou divergências em
relação aos números do setor. O governo fala em
deficit de R$ 229 bilhões em 2016 com o
pagamento de benefícios a trabalhadores em
geral e servidores públicos. Já a Associação
Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal
do Brasil (Anfip) afirma que, após dez anos de
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superavit, em 2016, houve um deficit de R$ 56
bilhões nas contas da Seguridade Social.
Uma das diferenças entre os dois cálculos é
que a Anfip trata de toda a Seguridade – que
reúne Previdência, Assistência Social e Saúde.
Consequentemente a conta leva em consideração
também todas as contribuições sociais que são
recolhidas para financiar o sistema.
Já o governo considera apenas as
contribuições previdenciárias sobre a folha
salarial. Os fiscais também não consideram os 30%
das verbas da seguridade que vão para outras
áreas por força de uma emenda constitucional
que desvincula receitas da União. A Anfip também
defende que a previdência dos servidores públicos
não deve entrar nas contas da Seguridade, o que é
contestado pelo Tribunal de Contas da União
(TCU).
Queda na arrecadação - Floriano Martins,
da Anfip, afirmou que o deficit de 2016 é um
reflexo da queda na arrecadação nas
contribuições sociais da ordem de 12%, ocorrida
nos dois últimos anos; o que seria resultado da
crise econômica iniciada em 2008. Segundo ele, a
tendência pode ser de piora no curto prazo em
função das recentes mudanças na legislação.
- Provavelmente essas medidas aprovadas
agora na reforma trabalhista vão piorar ainda mais
essa questão. Nós vamos ter ainda mais
trabalhadores que não vão contribuir para a
Previdência Social, que não vão ter direito a
contar tempo para a Previdência Social e não vão
se aposentar - lamentou.
Projeções equivocadas - Secretário de
Fiscalização da Previdência Social do TCU, Fábio
Granja, contestou, porém, as projeções do
governo para o futuro que, segundo ele,
conteriam erros como considerar constante um

baixo crescimento da economia. Ele também disse
que o deficit previdenciário dos servidores
públicos vai cair de 1,1% do Produto Interno Bruto
(PIB) em 2016 para 0,4% em 2060. Fábio Granja
explicou que reformas previdenciárias anteriores
equacionaram as contas no caso dos servidores;
embora ainda existam distorções no caso dos
militares.
Fim dos privilégios - Mas o secretário de
Previdência Social do Ministério da Fazenda,
Marcelo Caetano, disse que a reforma vai atacar
os privilégios das aposentadorias dos servidores
públicos que custariam, em média, R$ 78,6 mil por
ano por inativo; enquanto os trabalhadores em
geral custariam, R$ 5,1 mil. Ele inclusive divulgou
o valor dos benefícios futuros de todos os
servidores caso os governos tivessem que pagar
toda a conta hoje e comparou com o valor do
produto interno bruto (PIB) em um ano.
Fundos privados - Deputados da oposição
afirmaram que a reforma vai atingir todos os
trabalhadores porque muda as regras de pensão
por morte, cálculo de benefícios e fixa idades
mínimas. Para o deputado Jorge Solla (PT-BA), a
reforma beneficia os fundos privados.
- Vocês estão dizendo para o trabalhador
que ganha um pouquinho melhor: 'não dependa
da previdência pública, faça seu plano de
capitalização'. Esse é o alvo principal. É gerar um
mercado gordo para a previdência privada. Esse é
o interesse. E o outro interesse é igual ao da
emenda 95: diminuir os gastos públicos que vão
para a população, especialmente a Previdência
que é o maior, para sobrar mais dinheiro para
vocês pagarem mais juros - disse.
Fonte: Agência Senado
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Contas da União (TCU). A primeira, autoriza a
definir condições financeiras pelo Conselho
Monetário Nacional. A segunda, autoriza estados,
municípios e o Distrito Federal a aderirem ao
Minha Casa, Minha Vida, e a terceira autoriza o
FGTS a adquirir da Caixa o instrumento da dívida
para enquadramento no Nível 1, exatamente para
não haver perda de patrimônio para o fundo.
Como as emendas foram aprovadas, a MP
precisa ser analisada mais uma vez pelos
deputados para que vire lei. De acordo com a
matéria, o Conselho Curador poderá firmar os
contratos até 31 de dezembro de 2018 em um
valor total agregado de até R$ 15 bilhões. A
proposta estabelece que a remuneração desses
instrumentos deve ser compatível com o perfil de
risco da operação.

MP que autoriza FGTS a
fazer contratos com a
Caixa volta para a Câmara

Fonte: Agência Brasil

O Senado aprovou nesta terça-feira (12),
com mudanças, o projeto de lei da Câmara, que
autoriza o Conselho Curador do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) a realizar
contratos com a Caixa Econômica Federal na
forma de instrumentos híbridos de capital e
dívida. Os contratos serão feitos por meio de
resolução do conselho.
O objetivo do projeto é atender às normas
do Conselho Monetário Nacional (CMN) para que
a Caixa continue liberando crédito para operações
imobiliárias ao público de baixa renda, sobretudo
para o Programa Minha Casa, Minha Vida.
Segundo o líder do governo no Senado, Romero
Jucá, relator em plenário do texto, as mudanças
vão garantir a retomada dos financiamentos de
unidades habitacionais do programa.
O senador apresentou três emendas,
segundo ele, recomendadas pelo Tribunal de
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