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Brasília, 10 de janeiro de 2018

OLHA O PERIGO AÍ DE NOVO...

Governistas vão priorizar
“reforma” da Previdência.
Oposição é contra!
Partidos da base aliada ao governo Temer
consideram a proposta essencial para equilibrar as
contas públicas; oposição alerta sobre perda de
direitos
A reforma da Previdência (PEC 287/16),
cuja votação está marcada para 19 de fevereiro,
deve ser o principal tema em análise no Plenário
da Câmara dos Deputados em 2018.
O líder do PMDB, deputado Baleia Rossi
(SP), defendeu o discurso do presidente Michel
Temer de que a reforma é um projeto de Estado e
não de governo. “A verdade é que todos sabem
que a reforma é necessária para o País e alguns
fazem politicagem com ela. Essa votação vai ser
muito importante para continuar o ajuste fiscal e
mostrar a responsabilidade que se tem com as
contas públicas”, disse o deputado.
Já para o líder do PSB, deputado Júlio
Delgado (MG), o governo Temer não tem
legitimidade para apresentar a reforma da
Previdência e o assunto deve ficar para o próximo
governo a ser eleito em 2018. “A nossa tarefa é
continuar segurando e evitando que se vote uma
reforma da Previdência que, neste momento, fica
comprometida”, disse.

Essa é a mesma opinião do líder do PDT,
deputado Weverton Rocha (MA). “Nosso projeto
prioritário é enterrar de vez o debate da reforma
com o Temer”, afirmou.
Reforma tributária - Outro foco dos
debates, de acordo com os líderes, é a reforma
tributária. Uma proposta em debate na Câmara,
relatada pelo deputado Luiz Carlos Hauly (PSDBPR), busca simplificar e reduzir a regressividade do
sistema (mais tributação dos mais pobres e menos
dos mais ricos).
Para o líder do PT, deputado Carlos
Zarattini (SP), a reforma tem de mudar os
impostos no Brasil. “Cobrando menos dos mais
pobres e da classe média e aumentando o
imposto para os multimilionários que dominam o
Brasil”, declarou.
Na opinião do líder do Psol, deputado
Glauber Braga (RJ), para a questão tributária ser
revista de forma “verdadeira”, é essencial se
regulamentar a tributação sobre grandes fortunas,
como prevê a Constituição.
Reforma Trabalhista - Os líderes ainda
apresentaram outras questões a serem debatidas,
como a revisão da reforma trabalhista
(MP 808/17), a discussão de propostas ligadas à
pauta ambiental e a reversão da curva do
desemprego no País.
Fonte: Agência CÂMARA
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Salário mínimo de novo
abaixo da inflação: fim de
uma política pública?
Nem o menor INPC anual desde a
implementação do Plano Real foi suficiente para
que o governo reajustasse o salário mínimo pela
inflação, como manda a Lei 13.152, de 2015. Com
a divulgação pelo IBGE, hoje (10), dos resultados
do IPCA e do INPC,confirmou-se que o piso
nacional ficará abaixo da inflação pelo segundo
ano seguido, o que põe em dúvida a continuidade
de uma política pública que ajudou,
principalmente, economias regionais.
Desde o dia 1º, o salário mínimo passou a
valer R$ 954, um reajuste de R$ 17, suficiente
para quatro voltas de transporte coletivo em São
Paulo. O aumento foi de 1,81% sobre os R$ 937 do
ano passado – abaixo, inclusive, dos R$ 965 que o
Congresso havia aprovado dentro da peça
orçamentária para 2018. O INPC divulgado nesta
quarta-feira chegou a 2,07%. Isso já havia
acontecido em 2017, quando o mínimo havia sido
reajustado em 6,48%, para um INPC de 6,58%.

A Lei 13.152, que implementou a política
de valorização do salário mínimo, estipula reajuste
com base no Produto Interno Bruto (PIB) de dois
anos antes, que valeria como aumento real, e pelo
INPC do ano anterior. O PIB, de fato, não cresceu,
deixando o mínimo sem ganho real. Mas o
governo descumpriu a segunda parte, ao não
aplicar o INPC.
"Não é só o salário mínimo. A julgar pelas
demais medidas que esse governo tomou, é uma
demonstração inequívoca de mudança radical nas
políticas públicas", avalia o coordenador de
Relações Sindicais do Dieese, José Silvestre. Ele
lembra ainda que a ideia original contida na
reforma da Previdência era de desvincular os pisos
do salário mínimo. Além disso, várias medidas em
curso apontam para redução ou restrição de
políticas públicas com impacto na distribuição de
renda, como o Bolsa Família, a agricultura familiar
e o programa Minha Casa, Minha Vida. Com a
redução paulatina de recursos, diz Silvestre,
algumas devem "morrer por inanição".
Resultado de uma campanha das centrais,
que se tornou regra e depois lei a política de
valorização do salário mínimo foi importante,
observa o técnico do Dieese, tanto para pessoas
que têm seus rendimentos referenciados no piso
nacional como para a economia, especialmente os
pequenos municípios."

De 2003 até 2016, o salário
mínimo acumulou aumento real de
77%. Começou a perder para a
inflação exatamente nestes dois
últimos anos, a partir da gestão
Temer.

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

[

A lei contempla reajustes do mínimo até
2019 – no caso, pelo INPC deste ano mais o PIB de
2017. Mas Silvestre põe em dúvida a manutenção
da regra. "Talvez pelo fato de o PIB ser positivo,
com um crescimento muito pequeno, faça com
que o governo cumpra. Mas, vendo o histórico
desse governo, o mais provável é abandonar de
uma vez." O ministro da Fazenda, Henrique
Meirelles, afirmou em outras ocasiões que a
norma não deve mudar – desde que não ponha
em risco a lei do teto de gastos públicos.
Os indicadores oficiais mostram queda da
inflação em 2017, o que foi apontado também
pelo Índice do Custo de Vida (ICV) do Dieese,
calculado no município de São Paulo. Mesmo que
isso ajude a não correr o poder de compra, como
observa Silvestre, o desemprego e ocupações de
menor qualificação contribuíram para reduzir a
massa salarial. E isso poderá piorar este ano, com
a entrada em vigor da "reforma" trabalhista e
medidas como o trabalho intermitente, que
poderá criar situações em que um trabalhador,
com diferentes empregadores, ganha menos de
um salário mínimo.
Aposentadorias - O reajuste das
aposentadorias e pensões em 2018 deve ser de
2,07%, percentual do INPC no ano passado. É o
menor índice a ser aplicado aos aposentados
desde 1994. A oficialização do reajuste ainda não
foi publicada no Diário Oficial da União.
Os beneficiários do INSS que o recebem
mínimo tiveram a alteração, de R$ 937 para R$
954, anunciada em dezembro. O valor também
corresponde ao piso nacional para o mercado
formal e serve de base para benefícios de
prestação continuada e seguro-desemprego.
Fonte: Rede Brasil Atual

Sindicatos paulistanos
debatem ações unificadas
contra reformas de Temer
Um grupo expressivo de dirigentes
sindicais se reuniu na manhã da terça (9) (foto),
no Sindicato dos Trabalhadores da Construção
Civil de São Paulo, para debater novas ações de
resistência à implantação da reforma trabalhista e
contra a votação da reforma da Previdência.
Os sindicalistas debateram ainda a criação
de um pool de Sindicatos, que ficaria com a
incumbência de administrar as ações conjuntas na
área política, assistencial e de lazer. A ideia é
compartilhar Colônias de Férias, a militância e o
setor de medicina e saúde.
Além do anfitrião Antonio de Sousa
Ramalho, marcaram presença o presidente do
Sindicato dos Comerciários e da UGT, Ricardo
Patah; o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos
de São Paulo e da Confederação da categoria
(CNTM), Miguel Torres; o secretário-geral da Força
Sindical SP, Carlos Augusto dos Santos, entre
outros dirigentes e advogados.
Fonte: Agência Sindical
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Trabalhadora que não
comprovou acidente
pagará custas e honorários
Trabalhadora que não conseguiu provar
acidente de trabalho e foi dispensada 3 meses
depois teve negado o pedido de reintegração e a
indenização substitutiva equivalente. Pela nova
legislação trabalhista, ela terá de arcar com
honorários sucumbenciais e custas processuais,
totalizando cerca de R$ 15 mil. Decisão é do juiz
do Trabalho Francisco Pedro Jucá, da 14ª vara de
SP. No portal Migalhas
A mulher trabalhava em empresa de
armazenamento e transporte e afirmou que
sofreu acidente de trabalho em março de 2017,
quando estava em hotel e escorregou em piso
molhado, sofrendo ruptura muscular. Foi deferido
o auxílio doença pelo INSS até maio, e ela foi
dispensada sem justo motivo em junho. Pelos
fatos, requereu a reintegração aos quadros da
empresa, ou indenização substitutiva equivalente
pela estabilidade acidentária. A empresa, por sua
vez, alega que a ex-funcionária não sofreu
acidente de trabalho.
Ao analisar, o magistrado destacou que a
demandante não produziu quaisquer provas que
formassem o convencimento do juízo acerca da

ocorrência do acidente de trabalho. Por entender
que a autora não tem direito à reintegração ou à
indenização, foram indeferidos os pedidos.
Assim, seguindo a nova legislação
trabalhista, determinou que a autora arque com
honorários de sucumbência, fixados em 10% do
valor da causa, calculada em mais de R$ 127 mil.
Como teve negado o pedido de Justiça gratuita,
ela também terá de pagar custas de R$ 2.550.
Fonte: Comunicação CONTRICOM

COMUNICADO DO SITIMAGRAN (SP)
O BOLETIM CONTRICOM registra o
recebimento de comunicado do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias de Mármore,
Granitos e Pedras Ornamentais de São Paulo –
SITIMAGRAN, informando sobre o reajuste salarial
relativo à Convenção Coletiva de Trabalho firmada
com o SIMAGRAN no período 2016 a 2018. Por
esta Convenção, as empresas que não efetuaram
nenhum tipo de reajuste ou antecipação em 1º de
outubro de 2016 e 1º de outubro de 2017 deverão
aplicar as diferenças em três parcelas iguais, nas
seguintes datas: 1º de fevereiro, 1º de abril e 1º de
junho de 2018.
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