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Centrais sindicais aprovam
greve geral contra a
reforma previdenciária
Em reunião realizada nesta sexta-feira (26)
na sede da Força Sindical, em São Paulo, dirigentes
das centrais sindicais bateram o martelo na
convocação de uma greve geral em defesa das
aposentadorias públicas e contra a reforma da
Previdência proposta pelo governo Bolsonaro, que
na opinião dos sindicalistas significa um retrocesso
inaceitável e só interessa ao empresariado e em
particular a banqueiros e rentistas.
Participaram da reunião lideranças da CGTB,
CSB, CONLUTAS, CTB, CUT, Força Sindical,
Intersindical, Nova Central (NCST), E UGT. A
paralisação nacional deve ocorrer no dia 14 de
junho, mas a data só será oficializada no 1º de Maio
Unificado programado para São Paulo, ocasião em
que a decisão será anunciada.
Foi aprovado o seguinte calendário de
mobilização:
– 1º de Maio: A partir das 10 horas, início do Ato
Político do Dia Internacional da Classe Trabalhadora;
– 6 de Maio: 10 horas, reunião das Centrais Sindicais
em São Paulo;
– 15 de maio: Dia Nacional de Luta contra a Reforma
da Previdência e apoio à greve nacional da
Educação.
Além dessas datas ficou deliberado que será
realizado um encontro das centrais com os
movimentos sociais para a preparação da greve
geral; reuniões com os sindicatos do ramo de

transportes, que constituem a espinha dorsal de
uma paralisação nacional; visitas aos estados para
conscientizar e mobilizar as bases e intensificação da
coleta do abaixo assinado contra a reforma
(objetivo: 1 milhão de assinaturas) e definição da
data de entrega do mesmo ao Congresso Nacional.
Fonte: Portal Vermelho

Comissão define calendário
O presidente da Comissão Especial da
Reforma da Previdência, deputado Marcelo Ramos
(PR-AM), marcou reuniões para esta terça (30), para
definir um calendário para os trabalhos da comissão.
Ramos deverá se reunir com o relator da
proposta, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), o
vice-presidente do colegiado, deputado Silvio Costa
Filho (PRB-PE), e líderes partidários. O deputado
também pretende fazer uma reunião com a equipe
técnica do governo.
O objetivo é estabelecer um cronograma de
trabalhos, que deverá conter reuniões de audiência
pública com autoridades e especialistas, além das
datas prováveis de discussão e votação da reforma;
e decidir se a proposta - que trata de muitos temas,
como mudanças no BPC e nas aposentadorias rurais,
e criação do regime de capitalização, por exemplo.
Instalada na última quinta-feira (25), a
Comissão tem prazo de até 40 sessões do Plenário
para funcionar. O colegiado já tem reunião ordinária
marcada para o dia 7 de maio, às 14h30, com pauta
ainda não definida.
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A cada 3 horas e 40 minutos
uma pessoa morre por
acidente de trabalho
Atendimento hospitalar registra o maior
número de casos no Brasil
O Brasil registra uma morte por acidente de
trabalho a cada 3horas e 40 minutos. Segundo o
Observatório Digital de Segurança e Saúde do
Trabalho, entre 2012 de 2018 foram contabilizados
17.200 falecimentos em razão de algum incidente ou
doença relacionados à atividade laboral. Neste
domingo, foi comemorado o Dia Mundial e Nacional
de Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças de
Trabalho, uma data criada para alertar a sociedade
sobre o problema.
No comparativo por anos, houve queda nos
registros, com 2.659 casos em 2014; 2.388 em 2015;
2.156 em 2016; 1.992 em 2017; e 2.022 em 2018. Já
os acidentes de trabalho são mais frequentes e
ocorrem a cada 49 segundos. No mesmo período,
foram registrados 4,7 milhões incidentes deste tipo,
conforme o Observatório.
Os tipos de lesão mais comuns foram corte e
laceração, com 734 mil casos (21%). Em seguida,
vêm fraturas, com 610 mil casos (17,5%), contusão e
esmagamento, com 547 mil (15,7%), distorção e
tensão, com 321 mil (9,2%) e lesão imediata, com
285 mil (8,16%). As áreas mais atingidas foram os
dedos (833 mil incidentes), pés (273 mil), mãos (254
mil), joelho (180 mil), partes múltiplas (152 mil) e
articulação do tornozelo (135 mil).
As áreas com maior incidência de acidentes
de trabalho foram atendimento hospitalar (378 mil),
comércio varejista, especialmente supermercados
(142 mil), administração pública (119 mil),
construção de edifícios (106 mil), transporte de
cargas (100 mil) e correio (90 mil). Já no ranking por

ocupação, as ocorrências mais frequentes foram as
de alimentador de linha de produção (192 mil),
técnico de enfermagem (174 mil), faxineiro (109
mil), servente de obras (97 mil) e motorista de
caminhão (84 mil).
Entre os homens, os acidentes foram mais
frequentes na faixa etária dos 18 aos 24 anos. Já
entre as mulheres, no grupo de 30 a 34 anos.
Na distribuição geográfica, os estados com
maior ocorrência destes incidentes foram São Paulo
(1,3 milhão), Minas Gerais (353 mil), Rio Grande do
Sul (278 mil), Rio de Janeiro (271 mil), Paraná (269
mil) e Santa Catarina (185 mil).
Para além dos impactos principais e graves
dos danos à vida e à integridade de trabalhadores,
os acidentes de trabalho também trazem outras
consequências. No período monitorado pelo
Observatório, 351 milhões de dias de trabalho foram
“perdidos” em razão dos afastamentos. Os gastos
estimados neste mesmo intervalo chegaram a mais
de R$ 82 bilhões.
Na avaliação do coordenador nacional de
Defesa do Meio Ambiente do Trabalho, do
Ministério Público do Trabalho, Leonardo
Mendonça, o Brasil ainda tem muito o que avançar.
O procurador argumenta que empregadores
devem investir tanto em prevenção como no
fornecimento de materiais de segurança. “O ideal é
ter um ambiente de trabalho organizado não apenas
no sentido de um local limpo, mas saudável, que não
seja propenso a adoecimentos”, defendeu.
Segundo o procurador, a construção desse
ambiente para evitar acidentes e adoecimentos
envolve uma preparação do conjunto das empresas,
inclusive a formação de seus funcionários e pessoas
em postos de chefia.
Fonte: Agência Brasil
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Colapso econômico
faz de aplicativos como
Uber e Ifood os maiores
empregadores do Brasil
O colapso econômico que assola o Brasil fez
com que aplicativos de serviço como Uber e iFood
sejam os maiores "empregadores" do País, se
tornando a principal renda de quase 4 milhões de
autônomos,
quando
deveria
ser
fonte
complementar. "O trabalho com aplicativos foi
potencializado pela crise e deve se consolidar como
complemento de renda quando o mercado de
trabalho melhorar", disse o economista Sergio Firpo,
do Insper, ao Estado de S. Paulo.
"Após quase três décadas trabalhando como
gerente de vendas de imóveis, Salomão Sousa, de 57
anos, se viu sem saída: com sua principal fonte de
renda prejudicada pela recessão, as comissões, que
em alguns meses passavam de R$ 80 mil, sumiram.
Sem pensar duas vezes, ele guardou o diploma de
Direito e se tornou motorista do Cabify há dois anos
e meio", conta a reportagem.
Já são 5,5 milhões de profissionais
cadastrados - entre autônomos e os que têm
emprego fixo, mas usam apps como complemento nas plataformas de mobilidade e entrega de
produtos como Uber, 99, Cabify e iFood, de acordo
com o Instituto Locomotiva.
"A relação entre motoristas e aplicativos,
porém, já rendeu brigas na Justiça, tanto no Brasil
quanto no exterior. Em março, a Uber teve de pagar
US$ 20 milhões a motoristas que moveram uma
ação contra a empresa nos Estados Unidos. Os
profissionais alegavam que eram empregados da
companhia e não contratados independentes. Em
agosto, uma decisão do Tribunal Regional do

Trabalho de São Paulo reconheceu o vínculo de
emprego entre um motorista e a Uber, mas o
mesmo tribunal já havia tomado uma decisão em
sentido contrário", conta O Estado.
Fonte: Brasil247

“Nova CPMF” para taxar até
dízimo das igrejas
Secretário da Receita Federal do governo Jair
Bolsonaro (PSL), Marcos Cintra, anunciou em
entrevia a Julio Wiziack e Mariana Carneiro, na
edição desta segunda-feira (29) da Folha de S.Paulo,
que pretende criar um imposto universal, que vai
incidir sobre todas as transações financeiras,
bancárias ou não, com alíquota de 0,9%, que será
rateado entre as duas pontas da operação (quem
paga e quem recebe).
O novo imposto, chamado de Contribuição
Previdenciária, ou CP, deve incidir, segundo ele, até
mesmo no dízimo cobrado pelas igrejas – o que deve
criar polêmica entre políticos e eleitores
bolsonaristas do campo evangélico. “A base da CP é
universal, todo o mundo vai pagar esse imposto,
igreja, a economia informal, até o contrabando”.
Embora o imposto seja criado nos moldes da
antiga Contribuição Provisório sobre Movimentação
Financeira, Cintra nega que o imposto seja uma
CPMF disfarçada.
Fonte: Revista Fórum
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Falta de registro de sindicato
não afasta direito à
estabilidade de dirigente

Projeto susta decreto
que revogou contribuição
sindical em folha
O Projeto de Decreto Legislativo (PDL)
75/19 susta o decreto presidencial que revogou
dispositivos que regulam o desconto da
contribuição a sindicatos e associações de
representação profissional na folha de
pagamento. O texto tramita na Câmara dos
Deputados.
A proposta foi apresentada pelo deputado
Carlos Veras (PT-PE). A Constituição concede ao
Congresso Nacional o poder de sustar atos do
Executivo, como decretos e portarias, quando
entender que eles extrapolam o poder
regulamentar do governo.
O Decreto 9.735/19 foi assinado pelo
presidente Jair Bolsonaro e revoga dispositivos de
outro decreto (8.690/16), que trata da gestão das
consignações em folha de pagamento.
O decreto que o deputado quer suspender
é um complemento à Medida Provisória 873/19,
que acabou com o desconto da contribuição
sindical na folha de pagamento, ainda que
decidido em norma coletiva, assembleia geral ou
em estatuto da categoria profissional. O
Congresso ainda não instalou a comissão mista
que vai analisar a MP.
Para Carlos Veras, tanto a medida
provisória como o decreto são inconstitucionais e
visam apenas fragilizar os sindicatos. “A medida
governamental é uma verdadeira afronta à
liberdade garantida pela Constituição da livre
associação sindical”, disse.
Fonte: Agência Câmara

A Oitava Turma do TST afastou a premissa de
que a ausência de registro da entidade sindical no
extinto Ministério do Trabalho impede o
reconhecimento da estabilidade sindical. Com isso, o
processo em que um dirigente do Sindicato dos
Trabalhadores
nas
Indústrias
Químicas,
Farmacêuticas, de Material Plástico, Papel, Papelão,
Vidros, Borrachas e Pneus de Tubarão e Região
(Sintraplavi) pretende a declaração da nulidade de
sua dispensa pela Sanplast Indústria e Comércio de
Plásticos Ltda. e a reintegração ao emprego
retornará ao juízo de primeiro grau para que
proceda a novo exame da questão.
A relatora do recurso de revista do operador
de torno, ministra Dora Maria da Costa, assinalou
que, de acordo com o entendimento do STF, a
garantia da estabilidade sindical pode ser
reconhecida antes do registro do sindicato. A
decisão foi unânime.
Processo: RR-977-23.2017.5.12.0006
Fonte: TST
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