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BOLETIM 606
Brasília, 13 de julho de 2018

FST fará reunião
ampliada em agosto
com presidenciáveis
O Fórum Sindical dos Trabalhadores (FST),
integrado por 22 confederações nacionais laborais,
urbanas e rurais, do setor público e privado, e de
aposentados, reunido ontem (12), em Brasília, na
sede da Confederação Nacional dos Trabalhadores
Metalúrgicos (CNTM), decidiu promover um
encontro ampliado no dia 30 de agosto próximo, em
Brasília (DF), com o objetivo de apresentar um
documento aos pré-candidatos à Presidência da
República, bem como aos demais postulantes aos
cargos eletivos que serão disputados no pleito de
2018.
Com isso, ficou cancelado o evento que
estava previsto para o dia 9 de agosto, em Praia
Grande (SP). Os representantes das confederações
decidiram, ainda, reforçar as manifestações que
estão sendo convocadas pelas centrais sindicais dia
10 de agosto, em todo país, contra o desemprego e
o desmonte trabalhista e sindical.
O encontro foi coordenado pela vicepresidente da CNTM, Mônica Veloso, que solicitou o
empenho de todos na mobilização para o evento
que será realizado no próximo mês. A coordenadora
do FST também encomendou às assessorias do
Fórum que iniciem a elaboração documento com
base, também, nas sugestões a serem enviadas
pelas confederações filiadas.

CONTRICOM
- A
CONTRICOM foi
representada na reunião pelo seu secretário-geral,
Miraldo Vieira (foto), que concordou com a
alteração aprovada, fez um balanço das dificuldades
enfrentadas pelo segmento da construção e do
mobiliário e enfatizou a importância do encontro do
FST se posicionar frente ao processo eleitoral para
uma mudança no quadro político do país.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – A reunião serviu
também para fazer uma análise do resultado da
votação
da
ADI
que
questionava
a
constitucionalidade da Lei 13.467/17 no tocante à
questão da contribuição sindical.
Após informações detalhadas da assessoria
jurídica do FST, os presentes pontuaram as possíveis
ações a serem promovidas junto ao próprio
Supremo Tribunal Federal e ao TST para assegurar o
recolhimento da contribuição sindical a partir da
manifestação coletiva, ou seja, em assembleia dos
trabalhadores das diversas categorias profissionais.
“Precisamos recompor nossos trabalhos de
forma organizada podemos retomar o protagonismo
do processo com ações políticas e jurídicas unitárias
a serem implementadas”, afirmou Mônica Veloso.
Fonte: Comunicação CONTRICOM
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Estudo da CNI mostra que
2,7 mil obras estão paradas
O estudo Grandes obras paradas: como
enfrentar o problema?, da Confederação Nacional
da Indústria (CNI), aponta que 2.796 obras estão
paralisadas no Brasil, sendo que 517 (18,5%) são
do setor de infraestrutura.
A área de saneamento básico tem 447
empreendimentos interrompidos durante a fase
de execução. Na sequência, aparecem obras de
rodovias (30), aeroportos (16), mobilidade urbana
(8), portos (6), ferrovias (5) e hidrovias (5). A CNI
informou que obteve os dados com o Ministério
do Planejamento.
“Além de investir pouco em infraestrutura
– apenas 2% do Produto Interno Bruto (PIB) –, o
Brasil joga no ralo um volume significativo dos
recursos aportados no setor, em razão do excesso
de obras que são interrompidas antes da entrega.
As paralisações consomem recursos sem gerar
benefícios para a sociedade e são, em geral,
consequência de falhas na forma como o setor
público executa seus projetos”, diz a CNI.

Entre as principais razões para a
interrupção de obras, figuram problemas técnicos,
abandono pelas empresas e dificuldades
orçamentárias e financeiras. O trabalho integra
uma série de 43 documentos sobre temas
estratégicos que a CNI entregou aos candidatos à
Presidência da República.
Medidas - A CNI recomenda seis medidas
para que o país evite paralisações e atrasos:
melhorar o macroplanejamento, avaliar qual
modalidade de execução é a mais adequada;
realizar microplanejamento eficiente; aparelhar
melhor as equipes; desenhar contratos mais
equilibrados; e fortalecer o controle interno.
“É recorrente o problema da paralisação
de obras. O país parece incapaz de aprender com
todos os levantamentos, perdas e conflitos que
esse processo gera”, afirmou, em nota, o diretor
de Políticas e Estratégia da CNI, José Augusto
Fernandes. “Por mais urgente que seja encontrar
soluções para as obras paradas, também é preciso
atenção com programas e metas direcionados à
não repetição dos mesmos erros no futuro”.
Crise econômica - Segundo a CNI, a crise
econômica no país gerou a necessidade de
contenção de gastos e levou o governo federal a
paralisar importantes projetos de infraestrutura.
“Ainda que mais evidente no caso da União, esse
processo de deterioração fiscal e contração de
investimentos também afetou projetos de estados
e municípios, que acabaram por cortar
investimentos, também provocando a paralisação
de obras de infraestrutura”, diz a confederação.
No entanto, segundo a CNI, a crise
econômica e fiscal não foi o único motivo para
tantas obras paradas e não é uma situação nova
no país.
Fonte: Portal EBC
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Custos da indústria subiram
2,4% no primeiro trimestre
Os custos da indústria subiram 2,4% no
primeiro trimestre do ano, na comparação com o
período imediatamente anterior, descontados os
efeitos sazonais. Foi o maior aumento registrado
desde o fim de 2015, informa o Indicador de
Custos Industriais, divulgado nesta quinta-feira
(12), pela Confederação Nacional da Indústria
(CNI). Em relação ao primeiro semestre de 2017,
os custos da indústria aumentaram 4,9%.
Segundo a CNI, a alta foi impulsionada
pelos aumentos das despesas com tributos e com
os insumos intermediários. Os custos com tributos
subiram 3,5% no primeiro trimestre em relação ao
quarto trimestre de 2017, na série com ajuste
sazonal. Na comparação com o primeiro trimestre
de 2017, os custos com tributos aumentaram
8,4%. De acordo com a CNI, muitas empresas
estão pagando os impostos atrasados e há
também o efeito do programa de refinanciamento
das dívidas tributárias.
Os custos com bens intermediários
cresceram 3,2% no primeiro trimestre frente ao
quarto trimestre de 2017, descontados os efeitos
sazonais. Na comparação com o primeiro
trimestre de 2017, a alta foi de 5,8%. Nesse
período, os bens intermediários nacionais subiram
5,1% e os importados, 9,7%. O índice de custo
com energia aumentou 2,4% no primeiro
trimestre em relação ao quarto trimestre de 2017.
Na comparação com o primeiro trimestre de 2017,
a alta foi de 7,1%.
Já as despesas com pessoal e com capital
de giro caíram. Os custos com pessoal diminuíram
0,2% e o com capital de giro teve queda de 3,1%

no primeiro trimestre frente ao último trimestre
de 2017, na série dessazonalizada. Em relação ao
primeiro trimestre de 2017, o custo com pessoal
aumentou 2,2% e o custo com capital de giro
diminuiu 21,8%.
O estudo da CNI mostra ainda que a
indústria não conseguiu repassar o aumento dos
custos para os preços. Enquanto os custos
subiram 2,4%, o Índice de Preços de
Manufaturados Domésticos (IPA-Indústria de
Transformação) subiu 1,6% no primeiro trimestre.
Fonte: Agência Brasil

IPEA: Inflação triplicou
para os de renda baixa
De acordo com o Ipea – Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada -, a inflação das
famílias de menor renda, em junho, foi mais que o
triplo da registrada em maio, chegando a 1,5%. Já
entre os grupos mais ricos, a variação nos preços
ficou em 1,03%.
O resultado entre as classes de menor
poder aquisitivo é consequência da alta nos
preços, de alimentos e das tarifas de energia
elétrica. Entre as famílias de maior renda, a
inflação foi impactada pelo aumento nos valores
dos combustíveis.
Segundo o Ipea, as classes mais pobres
gastam cerca de 23% do orçamento com
alimentos. Já os mais ricos comprometem apenas
10% da renda com esses produtos. Em relação à
conta de luz, as famílias de menor renda
comprometem 6% do orçamento, enquanto entre
os mais ricos essa despesa cai para 2%.
Fonte: Radioagência Nacional
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Ministro suspende por 90
dias procedimentos sobre
registro sindical
Nos primeiros dias no comando do
Ministério do Trabalho, o ministro Caio Vieira de
Mello, suspendeu por 90 dias todos os
procedimentos de análise e publicações relativas
ao registro sindical. A determinação está em
portaria publicada na edição desta quinta-feira
(12) do Diário Oficial da União.
O texto especifica que ficam excluídos da
regra da portaria os processos com determinação
judicial para cumprimento. Em 1° de junho, o
ministério já havia suspendido por 30 dias as
análises, publicações de pedidos, publicações de
deferimento e cancelamentos de registro sindical,
após a deflagração da Operação Registro Espúrio,
da Polícia Federal.
No último dia 5, o então ministro do
Trabalho, Helton Yomura, pediu exoneração do
cargo após ter sido um dos alvos da Operação
Registro Espúrio. A operação foi deflagrada no dia
30 de maio para apurar a suspeita de fraudes no
registro de sindicatos junto ao Ministério do
Trabalho.
Ao tomar posse, nesta terça-feira (10), o
novo ministro Caio Vieira de Mello disseque o
ministério deveria funcionar de forma técnica e
que iria examinar a necessidade de fazer uma
revisão nos cargos da pasta após a terceira fase da
Operação Registro Espúrio.

Fonte: Agência Brasil

EMBRAER: trabalhadores
ameaçados no emprego
fazem reunião com direção
Representantes
dos
sindicatos
de
metalúrgicos de São José dos Campos, Botucatu e
Araraquara – cidades do interior paulista – se
reúnem nesta sexta-feira (13) com o presidente da
Embraer, Paulo Cesar de Souza e Silva, para
discutirem as consequências da fusão com a norteamericana Boeing para os trabalhadores.
Pelo acordo selado na semana passada, a
Embraer vendeu 80% da sua divisão de aviação
comercial por cerca de R$ 15 bilhões. Além dos 20%
restantes na divisão comercial, a brasileira mantém
as áreas de defesa e jatos executivos.
A promessa do governo Temer, e da própria
empresa, é que os empregos não serão afetados,
pois os aviões comerciais continuariam a ser
produzidos no Brasil. A realidade, contudo, parece
ser outra, segundo os trabalhadores, e as demissões
já teriam começado. Segundo o vice-presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos,
Hebert Carlos, ao menos dez trabalhadores teriam
sido demitidos nesta quarta-feira (11).
Fonte: Rede Brasil Atual
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Funcionário demitido por
não desistir de ação contra
cliente será indenizado

Projeto busca acabar com
normas de teletrabalho
impostas pela reforma
A Câmara dos Deputados analisa proposta
que busca cancelar um dos pontos da reforma
trabalhista (Lei 13.467/17): o teletrabalho. Tratase do Projeto de Lei 8501/17, do deputado Marco
Maia (PT-RS). A reforma trabalhista incluiu normas
legalizando o chamado home office, que é a
prestação de serviços preponderantemente fora
das dependências do empregador, com a
utilização de tecnologias de informação e de
comunicação.
A lei em vigor estabelece que as regras
para jornada do trabalhador não se aplicam ao
funcionário sujeito ao teletrabalho. Isso, para o
deputado, pode causar descontrole e onerar o
trabalhador. “Não há na nova lei qualquer
garantia de direito à desconexão por parte do
empregado, o que permite concluir que ele estará
indefinidamente à disposição do empregador, sem
que haja o consequente pagamento das horas
extraordinárias”, disse.
Outro ponto que Marco Maia pretende
revogar é o que submete à livre negociação entre
as partes a responsabilidade pelo custeio das
despesas decorrentes do teletrabalho, como
computadores, acesso à internet e outros
insumos. “O contrato poderá prever que é da
responsabilidade do empregado a aquisição dos
meios para realização do trabalho, que é uma
clara transferência do risco da atividade
empresarial para o empregado”, disse.

Demitir trabalhador que se recusa a
desistir de ação trabalhista é atitude abusiva que
gera indenização. Com esse entendimento, a 6ª
Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª
Região (PR) determinou a reintegração de uma
fisioterapeuta de Maringá e o pagamento de R$
10 mil de indenização por danos morais.
A trabalhadora foi dispensada depois de se
recusar a desistir da ação trabalhista que havia
ajuizado contra um cliente da empresa. Para os
desembargadores, a demissão da trabalhadora foi
abusiva e discriminatória, ficando evidente o dano
moral decorrente da conduta da empregadora.
Para os magistrados que analisaram o caso, não
restaram dúvidas de que a demissão se deu em
retaliação por ajuizamento de ação contra cliente
da empresa, uma vez que a questão passou a ser
um problema "comercial" para a empregadora.
Os julgadores observaram, ainda, que a
"dispensa discriminatória ou arbitrária/abusiva
constitui, sem dúvida, gênese de danos morais
indenizáveis, já que frontalmente contrária ao
ordenamento, não somente no que diz respeito às
normas de proteção ao trabalho, mas violadora de
princípios fundamentais, estritamente ligados à
dignidade da pessoa humana". Com informações
da Assessoria de Imprensa do TRT-9.
Processo 0000750-23.2016.5.09.0662
Fonte: Consultor Jurídico

Fonte: Agência Câmara
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INSS tem de provar
reabilitação para suspender
auxílio-doença
O auxílio-doença tem que ser pago até que o
segurado possa retornar à sua função habitual, seja
considerado apto para nova atividade ou seja
aposentado por invalidez. Com esse entendimento a
2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal
da 2ª Região decidiu confirmar a sentença,
determinando ao INSS que restabeleça o benefício
um auxílio-doença suspenso indevidamente de uma
pessoa com cegueira.
O auxílio-doença é regulado na Lei 8.213/91
(Lei de Benefícios da Previdência Social) e é
concedido àquele que se encontra incapacitado para
o trabalho ou atividade por mais de 15 dias. Caso a
incapacidade não seja reversível, o artigo 62 da
mesma lei esclarece que o benefício somente cessa
nas hipóteses de conversão em aposentadoria por
invalidez, ou no momento em que o segurado
estiver capacitado profissionalmente para o
exercício de outro trabalho.
No caso em análise, o desembargador
federal André Fontes, relator do processo no TRF-2,
considerou que o INSS não comprovou que tenha
cumprido nenhum desses requisitos legais a fim de
justificar a cessação do benefício. Isto é, não
demonstrou a reabilitação profissional do segurado.
“Assim, se a parte autora ainda se encontrava
incapacitada para o exercício de sua atividade
habitual e o INSS não promoveu sua reabilitação
profissional, afigura-se ilegal o cancelamento do
auxílio-doença”, avaliou.
Processo 0009015-83.2014.4.02.9999
Fonte: Jusbrasil

Aposentado por invalidez
que exerce atividade
remunerada restituirá INSS
A 1ª Câmara Regional Previdenciária de
Minas Gerais do TRF 1ª Região determinou que a
parte autora restitua ao INSS de todas as parcelas do
benefício de aposentadoria por invalidez recebidas
no período (de 01/02/2001 a 09/04/2006) em que
exerceu voluntariamente atividade remunerada
como servidor público estadual.
Em suas razões recursais, a parte autora
alegou que suas condições de saúde não
apresentaram melhora desde a concessão da
aposentadoria por invalidez e que somente retornou
ao trabalho porque passava por dificuldades
financeiras. O INSS defendeu a restituição integral
dos valores recebidos pois “qualquer valor que o
autor tenha recebido a título de benefício
previdenciário por incapacidade no período em que
exercera labor mediante remuneração é indevido e
deve ser devolvido ao erário”.
O relator, juiz federal convocado Rodrigo
Rigamonte Fonseca, concordou com a tese da
autarquia previdenciária.
Fonte: Jusbrasil
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