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Justiça aprova contribuição
autorizada em assembleia

BOLETIM 706
Brasília, 18 de dezembro de 2018

OLHA AÍ O PERIGO DE NOVO

Maia defende que votação
da reforma da Previdência
não seja fatiada
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia,
defendeu, nesta segunda-feira (17), que a votação
da reforma da Previdência não seja fatiada e
afirmou que isso pode tirar a força do novo
governo para votar outras propostas. Maia foi
entrevistado após inauguração da nova emissora
da Rede Legislativa de Rádio, em Salvador.
“O correto é votar uma reforma, uma nova
ou a que está colocada, mas fatiar a reforma tira
força do governo. Vai fazer a primeira [reforma], e
deixar as outras. Temos que fazer um pacto com
prefeitos e governadores. Acho que todo mundo
vive o mesmo problema. Aqui na Bahia o deficit
dobra a cada ano”, disse o presidente.
Ele ressaltou a importância de se fazer a
reforma para dar mais justiça ao sistema
previdenciário brasileiro. Segundo Rodrigo Maia,
atualmente, quem ganha menos banca a
aposentadoria de quem ganha mais. “Porque
quem ganha menos, até um salário, que
representa 70% do sistema, se aposenta aos 65
anos. E, tanto no regime público e no regime gera,
os que ganham mais se aposentam mais cedo”,
afirmou.

O Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do
Sul e Região irá receber a Contribuição Sindical
aprovada em Assembleia Geral. A decisão foi
tomada pelo TRT- 4º Região, na sexta-feira (14) ao
julgar uma série de mandados de segurança
ajuizados pelo Sindicato. Segundo os integrantes da
Seção de Dissídios Individuais do TRT, é competência
da assembleia geral decidir sobre a contribuição
sindical, que será devida por todos integrantes da
categoria em caso de aprovação.
Para o advogado Pedro Pita Machado, que
representa o Sindicato nas ações e realizou
sustentação oral, a decisão inaugura um novo
capítulo na luta pelo financiamento das entidades
sindicais. “A batalha iniciou ainda no fim de 2017,
quando orientamos, juntamente com a CTB, que os
Sindicatos chamassem os trabalhadores para decidir
em assembleia como seria feito o desconto. O TRT
gaúcho mostrou sensibilidade social ao reconhecer a
autonomia coletiva e a democracia interna das
entidades de classe”, afirmou.
O Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos
de Caxias, Claudecir Monsani, entende que foi feita
justiça. “Se uma assembleia pode até abrir mão dos
salários e outros direitos, porque não poderia
autorizar desconto de uma contribuição para a
entidade”, questiona ele. Monsani também
argumenta que não é justo que apenas os sócios
sustentem os sindicatos, pois a luta sindical
beneficia toda a categoria, sócios e não sócios.
Da decisão cabe recurso ao Tribunal Superior
do Trabalho. Mas em razão da natureza da ação
(mandado de segurança), o cumprimento deve ser
imediato.
Fonte: Portal Vermelho

Fonte: Agência Câmara
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Guedes diz que pretende
cortar até 50% das verbas do
Sistema S
Futuro ministro diz que reforma da
Previdência é prioridade
O futuro ministro da Economia, Paulo
Guedes, disse nesta segunda-feira (17) que
pretende horizontalizar os impostos, acabando
com isenções e subsídios, cortando inclusive
verbas do Sistema S, que deve sofrer redução em
torno de 30%, podendo chegar a 50% dos
repasses. “É a contribuição, como vamos pedir o
sacrifício do outro sem dar o nosso?”, questionou.
Paulo Guedes para uma plateia de
empresários na Federação das Indústrias do
Estado do Rio de Janeiro (Firjan), no evento
Encerramento das Atividades 2018 e Perspectivas
2019. Também participaram do almoço o prefeito
do Rio Marcelo Crivella e o governador eleito do
estado, Wilson Witzel.
O futuro ministro disse que também é
necessário fazer uma reforma do Estado e garantir
um novo eixo de governabilidade, com a
retomada do pacto federativo, e “corrigir a
hipertrofia do governo federal”.
Previdência - Guedes disse que uma das
prioridades do novo governo é a reforma da
Previdência, que deverá incluir um sistema de
capitalização “para garantir as gerações futuras”.
Ele comparou o sistema atual, compartilhado,
com um avião “prestes a cair” por causa da
“bomba demográfica” que o país enfrenta com o
envelhecimento da população.

Segundo o futuro ministro, é preciso fazer
como foi feito no Chile e transitar “na direção de um
sistema de capitalização”.
O futuro ministro disse que, se não for
possível implantar as medidas que pretende por
dificuldades políticas ou falta de apoio, ele deixará o
governo. “Quem bater no ministro da Economia leva
mais? Não vai, porque eu jogo as chaves fora antes”,
disse se referindo à prática que, segundo ele, é
recorrente no país, dos governadores e prefeitos
irem pedir recursos diretamente aos ministros, em
vez de buscarem alocar verbas no Orçamento.
Guedes disse também que não vai interferir
nas atuais negociações sobre o megaleilão do
excedente do petróleo da camada pré-sal e que vai
tratar da cessão onerosa no próximo ano.
Firjan - A Firjan divulgou nota a respeito da
declaração do futuro ministro da economia sobre
cortes de recursos no Sistema S. De acordo com a
nota, a palestra de Guedes foi uma “oportunidade
de compreender os desafios do país e da equipe
econômica ao longo dos próximos quatro anos” e os
comentários de Guedes precisam ser encarados
como “parte deste desafio, o, em especial de uma
discussão mais ampla sobre o papel das entidades
de representação empresarial num cenário de
necessidade de redução de custos e resgate da
competitividade do país”.
Fonte: Agência Brasil
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Adicional de insalubridade
para gestantes está na pauta
do Plenário do Senado
O projeto que regulamenta o trabalho de
gestantes e lactantes em locais insalubres
também pode ser votado pelo Plenário nesta
terça-feira (18). O PLS 230/2018 foi aprovado pela
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ) com emenda que garante o pagamento de
adicional de insalubridade tanto na situação em
que a mulher seguir trabalhando quanto na
hipótese de se afastar durante a gestação ou a
amamentação.
Do senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO), o
texto recebeu emenda da senadora Simone Tebet
(PMDB-MS), segundo a qual nos casos em que for
impossível o trabalho em lugar ou em situação
insalubre, a gravidez será considerada de risco e a
empregada receberá o salário-maternidade. O
texto determina que quando o nível de
insalubridade for de grau médio ou mínimo, será
permitido o desempenho do trabalho se a
empregada, voluntariamente, apresentar atestado
de saúde assinado por médico de trabalho que
autorize a atividade.
Ainda pelo texto, que modifica a reforma
trabalhista, caberá à empresa pagar o adicional de
insalubridade para a mulher afastada. A
compensação para a empresa virá no momento
de recolher as contribuições incidentes sobre a
folha de pagamento dos salários.

Fonte: Agência Senado

Aposentados voltam a
trabalhar para sustentar suas
famílias
Sete a cada dez idosos estão aposentados e,
entre este público, 21% exercem uma atividade
remunerada para conseguir pagar as contas no fim
do mês. Dos que atuam profissionalmente, 43%
relatam dificuldades em conseguir um serviço,
alegando, principalmente, preconceito de idade.
As informações são de um estudo feito pelo
SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) Brasil em
conjunto à CNDL (Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas). Para a economista-chefe do SPC
Marcela Kawauti, os dados comprovam a
importância da atividade do aposentado não só para
o próprio sustento, mas também da família. “Claro
que tem pessoas que querem se sentir produtivas e
ocupar a mente, mas a questão financeira sai na
frente”, afirma ela.
O levantamento revela também que nove a
cada dez idosos contribuem financeiramente com o
orçamento familiar, sendo que 43% são os principais
provedores. De olho no envelhecimento da
população e no maior interesse dos mais velhos em
voltarem ao batente, projetos de lei tramitam no
Congresso e chamam a atenção da sociedade civil.
Fonte: Folha de S.Paulo
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Justiça reconhece estabilidade a
vendedora demitida a um ano
da aposentadoria
A Terceira Turma do Tribunal Superior do
Trabalho deferiu estabilidade pré-aposentadoria a
vendedora da RN Comércio Varejista S.A. (Ricardo
Eletro) que foi dispensada sem justa causa a
menos de um ano de adquirir o direito à
aposentadoria voluntária. A Turma reconheceu a
nulidade da dispensa e condenou a empresa ao
pagamento de indenização substitutiva relativa ao
período entre as datas da demissão e do fim da
estabilidade.
O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª
Região, com jurisdição no Espírito Santo, assinalou
a existência de norma coletiva que assegura a
estabilidade pré-aposentadoria à empregada. O
TRT determinou a readmissão dela no emprego
até a aquisição do direito à aposentadoria
voluntária. No entanto, indeferiu o pagamento
dos salários dos meses entre a dispensa e o
retorno ao serviço. O Tribunal Regional justificou
que, nesse período, o contrato de trabalho estava
suspenso.
Nulidade da dispensa - Em recurso ao TST,
a empregada sustentou que, reconhecida a
estabilidade pré-aposentadoria prevista em
norma coletiva, deve ser declarada a nulidade da
dispensa e determinado o pagamento da
remuneração do período de afastamento
irregular. Na Terceira Turma, o recurso foi
examinado sob a relatoria do ministro Alberto
Bresciani.
Segundo o relator, quando exaurido o
período estabilitário, são devidos ao empregado
os salários entre a data da dispensa e do fim da

estabilidade. Com esse entendimento, votou no
sentido de anular a dispensa e condenar a
empresa ao pagamento de indenização
substitutiva, assegurados os salários entre a data
da despedida e do término da estabilidade.
Por unanimidade, a Terceira Turma
acompanhou o voto do ministro Bresciani.
Processo: RR-1052-64.2016.5.17.0004
Fonte: TST
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