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Retomada da economia
é uma farsa: Cai a renda
dos trabalhadores
O discurso do governo Temer sobre uma
suposta “retomada da economia” não se sustenta
mais. A renda dos trabalhadores, o nível de
emprego e o crédito estão rastejando, muito
abaixo do esperado pelos economistas neoliberais
e o mercado. Pior ainda: nos primeiros meses de
2018 a renda real parou de crescer e os
trabalhadores começaram a registrar queda do
poder de compra.
O rendimento médio real dos ocupados no
trimestre encerrado em maio foi 0,6% inferior ao
do trimestre encerrado em fevereiro.
Num estudo inserido no relatório de
inflação de junho, o Banco Central estudou o
comportamento de diferentes componentes da
demanda privada nos últimos ciclos de retração e
recuperação do Brasil. O estudo comparou os
ciclos de 1999, 2001, 2003, 2009 e o atual. Em
cada um deles, foi identificado o momento no
qual a economia começou a sair do buraco e onde
ela estava cinco trimestres após, segundo
diferentes indicadores.
O estudo mostra que a suposta retomada
atual é irrisória diante dos outros ciclos. Os
números de geração de emprego são os piores de
todos os ciclos, com um agravante: o estudo não
leva em conta a qualidade dos (poucos) empregos
criados após a reforma trabalhista, com

remunerações e condições contratuais muito
inferiores às até então existentes. No caso do
crédito, só o cenário de 2001 foi pior que o de
agora.
Fonte: Brasil 247

Debatedores responsabilizam
reforma trabalhista por
aumento do desemprego e
da informalidade
A reforma trabalhista (Lei 13.467/17) foi
criticada na tarde desta terça-feira (3) por
deputados, sindicalistas, juízes, auditores e
procuradores do Trabalho que participaram de
seminário promovido pela Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público da Câmara dos
Deputados.
Para os debatedores, a reforma não
modernizou as relações de trabalho, pois
aumentou a informalidade e o desemprego,
estabeleceu formas precárias de contrato de
trabalho,
enfraqueceu
sindicatos,
criou
insegurança jurídica, dificultou o acesso à Justiça
do Trabalho e mesmo ameaçou a existência desse
ramo do Judiciário, diminuindo os direitos sociais
previstos na Constituição.
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ANAMATRA: FOI CRIADA UMA
GRANDE INSEGURANÇA JURÍDICA

O presidente do Sindicato Nacional dos
Auditores Fiscais do Trabalho, Carlos Fernando da
Silva, afirmou que a reforma teve o efeito
contrário do que foi apregoado. "O alto grau de
'pejotização' [contratação como pessoa jurídica], a
terceirização precarizante, a informalidade, a
proteção da mulher, o avanço da automação, o
alto grau de rotatividade do mercado de trabalho
do Brasil, os acidentes de trabalho reiterados,
estes são alguns exemplos de problemas que
deveriam ser objeto do tratamento da nova
legislação, mas o resultado, na verdade, fomentou
esses problemas, porque eles agora foram
legalizados", afirmou.
Para o procurador-geral do Ministério
Público do Trabalho, Ronaldo Fleury, o exemplo
internacional de reformas foi negativo. "Em todos
os países onde houve reforma semelhante, como
Espanha, Itália e México, ela causou o aumento
das desigualdades e a diminuição da massa
salarial,
com
profundas
consequências
econômicas. E é o caminho que nós estamos
traçando. O Brasil não é um país absolutamente
divorciado do resto do mundo. Se, em todos os
países onde a reforma ocorreu, houve esse efeito,
por que isso não iria acontecer no Brasil?",
questionou.

O presidente da Associação Nacional dos
Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra),
juiz Guilherme Guimarães, afirmou que a reforma
criou uma “imensa insegurança jurídica”.
“Uma insegurança que, nos meus 22 anos
de magistrado, eu nunca havia visto. São 25 ações
diretas de inconstitucionalidade em face da
mesma lei. O Supremo Tribunal Federal, até este
momento, resolveu apenas aquelas relativas à
contribuição sindical obrigatória. Então há muita
dúvida. E os escritórios de advocacia estão em
compasso de espera, aguardando alguma
pacificação dos entendimentos”, afirmou o juiz.
Representantes de seis centrais sindicais
presentes no seminário informaram que vão
estabelecer um dia nacional de luta contra a
reforma trabalhista em 10 de agosto.
Os deputados Bohn Gass (PT-RS), Celso
Pansera (PT-RJ) e Erika Kokay (PT-DF) defenderam
a revogação da lei que estabeleceu a reforma
trabalhista, que entrou em vigor no ano passado.
Já a Comissão de Trabalho da Câmara criou um
grupo permanente de monitoramento e avaliação
dos impactos da reforma.
Deputados que defendem a reforma
trabalhista não compareceram ao debate para
apresentar um contraponto.
Fonte: Agência Câmara
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Fim da contribuição sindical
obrigatória pode reduzir
direitos, dizem especialistas
Especialistas temem que o fim da
contribuição sindical obrigatória reduza direitos
trabalhistas. Eles debateram o assunto nesta
terça-feira (3) na Subcomissão do Estatuto do
Trabalho, ligada à Comissão de Direitos Humanos
(CDH).
A audiência foi realizada uma semana após
o Supremo Tribunal Federal (STF) ter considerado
constitucional o fim da contribuição sindical
obrigatória. A cobrança virou opcional a partir da
reforma trabalhista, que passou a valer em
novembro.
O senador Paulo Paim (PT-RS) afirmou que
houve esvaziamento financeiro dos sindicatos.
Segundo ele, isso cria um enorme desequilíbrio
entre os representantes dos trabalhadores e as
organizações patronais, acabando com a livre
negociação coletiva.
— E o trabalhador, não vai ter nada? Vai
ter que andar de bicicleta, a cavalo ou a pé? Como
vai manter a estrutura, que vai desde a base à
federação, à confederação?
Representantes sindicais e de associações
também participaram da audiência. O vicepresidente da Associação Nacional dos
Procuradores do Trabalho, Helder Amorim,
criticou o fim da contribuição sem um período de
transição para o novo modelo. Ele disse que a
lacuna poderá trazer prejuízos para o trabalhador
nas negociações coletivas.
— A Convenção e o Acordo Coletivo
poderiam prever condições piores de trabalho do
que aquelas previstas na lei, que é o que

denominamos de negociado sobre o legislado. A
nova legislação trabalhista prevê que a
contribuição sindical só pode ser cobrada caso o
trabalhador concorde explicitamente com o
desconto.
Fonte: Agência Senado

CNI apresenta sua agenda
aos presidenciáveis
A Confederação Nacional da Indústria
promove hoje (4), em Brasília, o evento “Diálogo
da Indústria com os Candidatos à Presidência da
República”, que reunirá os dirigentes patronais do
setor e seis presidenciáveis.
Segundo a entidade, o objetivo é avaliar o
cenário político-econômico, mas, principalmente,
apresentar e entregar uma pauta com 43 itens aos
pré-candidatos a presidente da República. Tratase do documento “Propostas da Indústria para as
Eleições 2018”. No conteúdo, apelos em prol da
continuidade das reformas neoliberais, entre elas
a previdenciária.
A CNI convidou Jair Bolsonaro (PSL),
Marina da Silva (Rede), Geraldo Alckmin (PSDB),
Ciro Gomes (PDT), Henrique Meirelles (MDB) e
Álvaro Dias (Podemos).
Sindicalismo - As Centrais Sindicais
também elaboraram um conjunto de propostas,
sistematizadas na Agenda Prioritária da Classe
Trabalhadora. O documento foi aprovado dia 6 de
junho, em São Paulo. Porém, até agora, só a précandidata pelo PCdoB, Manuela D’Ávila, recebeu
as 22 propostas.
Fonte: Agência Sindical
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Comissão debate contribuição
e aposentadoria diferenciada
para pessoas com deficiência
A Comissão de Defesa dos Direitos das
Pessoas com Deficiência discute, nesta quartafeira (4), proposta que estabelece um Plano de
Custeio da Previdência Social para estabelecer
alíquota diferenciada de contribuição facultativa
de pessoas com deficiência, incluindo autistas, e
reduz a idade mínima para concessão do benefício
para esses segurados (PLP 168/15). O debate
atende a requerimentos dos deputados Fábio Trad
(PSD-MS) e Luiz Couto (PT-PB).
“O projeto é de grande relevância, pois
amplia a cobertura previdenciária da pessoa com
deficiência e assegura critério diferenciado para
obtenção da aposentadoria, conforme prevê a
Constituição Federal, onde estabelece que por
meio de lei complementar, seja definido os
requisitos e critérios para concessão de
aposentadoria às pessoas com deficiência”,
explica Trad.

pagamento extra pela sétima e pela oitava horas
em que um ferroviário exerceu atividades nesse
sistema.
O TRT da 2ª Região (SP) havia julgado
improcedente o pedido de pagamento de horas
extras feito pelo ex-empregado da CTPM.
Para o TRT-2, a periodicidade da mudança
afasta o desgaste físico, psicológico e de
convivência social que a Constituição busca
reduzir com o estabelecimento da jornada de seis
horas para os turnos de revezamento.
Já o relator do recurso, ministro Márcio
Eurico Vitral Amaro, afirmou que a mudança de
turnos, mesmo que ocorra a cada quatro meses,
ainda assim desajusta o relógio biológico em
decorrência das alterações nos horários de
repouso, alimentação e lazer.
“Estabelecida a alternância, há maior
desgaste para a saúde e a vida familiar e social do
empregado”, afirmou. Por unanimidade, o
colegiado reformou o acórdão de segunda
instância.
RR-1001166-51.2016.5.02.0085
Fonte: Consultor Jurídico

Fonte: Agência Câmara
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Alternar turnos a cada 4
meses não afasta jornada
ininterrupta de revezamento
O fato de um empregado alternar os
turnos diurno e noturno a cada quatro meses não
descaracteriza o regime de jornadas ininterruptas
de revezamento, que garante período de trabalho
especial de seis horas. Assim entendeu a 8ª Turma
do Tribunal Superior do Trabalho ao reconhecer
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