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Brasília, 19 de junho de 2019

Oposição anuncia
obstrução à reforma da
Previdência na Câmara
Cinco partidos de oposição anunciaram
atuação conjunta contra a reforma da
Previdência (PEC 6/19), como obstrução na
votação do texto e apresentação de destaques
para alterar diversos pontos da proposta. Em
documento divulgado nesta terça-feira (18),
PDT, PSB, PT, Psol e PCdoB consideram que
tanto a reforma da Previdência encaminhada
pelo governo, quanto o relatório apresentado
pelo deputado Samuel Moreira (PSDB-SP)
atacam direitos dos mais pobres.
Juntos, os cinco partidos têm direito a
apresentar nove destaques na comissão
especial e vão decidir isso de forma
consensual. As siglas afirmam que o parecer
de Moreira continua transferindo para os
trabalhadores o ônus da crise econômica. “Os

problemas do sistema de Previdência devem
ser enfrentados com combate a privilégios,
com a retomada da atividade econômica e
com a realização de uma profunda reforma
tributária”, diz o texto.
Direitos - A líder da Minoria, deputada
Jandira Feghali (PCdoB-RJ), afirmou que a
reforma não vai tirar o País da crise e que
diversos direitos previdenciários não estarão
mais garantidos.
“Esse discurso de que a nova
Previdência vai salvar o Brasil não cola para
nós e nem para sociedade brasileira. Ficou no
relatório ainda uma grande vantagem para o
sistema financeiro que é a possibilidade de
privatizar a Previdência do servidor público”,
criticou.
Feghali destacou ainda alterações na
pensão por morte e no abono salarial dos
trabalhadores, entre outros. “A reforma retira
a cobertura de vários direitos previdenciários
no regime geral”, completou.
Votos - O líder da oposição, deputado
Alessandro Molon (PSB-RJ), afirmou que há
vários partidos de centro que também são
contrários à reforma da Previdência.
“A oposição à matéria vai além dos
partidos que se definem como de oposição, há
representantes de várias legendas de centro
que não votarão para aprovar essa proposta.
Quem não tem número é o governo”,
declarou.
Fonte: Agência Câmara
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Relator quer usar recursos do
FAT para cobrir despesas com
aposentadorias
A proposta de destinar recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT) para cobrir despesas
com aposentadorias foi defendida pelo relator da
reforma da Previdência (PEC 6/19), deputado
Samuel Moreira (PSDB-SP). “Acho que o BNDES tem
de desmamar, pode até ser durante um
determinado tempo, ainda mais quando tem de
substituir esses recursos com dinheiro do Tesouro”,
afirmou.
De acordo com o relator, em 2018, o
Tesouro precisou transferir R$ 9 bilhões para
recompor o orçamento do FAT, responsável por
pagar o abono salarial e o seguro desemprego, por
exemplo.
Moreira respondeu o líder em exercício do
PT, deputado José Guimarães (CE), que criticou a
medida. Para Guimarães, a mudança vai cortar 35%
dos recursos do BNDES e explicita uma “divergência
frontal” entre a oposição e quem defende a atual
reforma com um olhar unicamente fiscalista. “Como
o BNDES vai financiar o desenvolvimento
econômico-social do País? Está aí uma das mais
graves questões do seu relatório, a desconstituição
do BNDES”, afirmou. Segundo Guimarães, a PEC é
um golpe duro em qualquer retomada de
desenvolvimento da economia brasileira.
O deputado Vitor Lippi (PSDB-SP) também
quer manter os recursos do FAT no BNDES. Segundo
ele, o banco é a única oportunidade de pequenos e
médios empresários conseguirem juros mais baixos
no Brasil. “Esses recursos do FAT financiam os
empregos e a modernização que o Brasil precisa.
Acho que é uma forma inteligente de gerir o recurso
do trabalhador”, afirmou.

Para Moreira, é importante o BNDES
depender menos do FAT do que atualmente.
Atualmente, a Constituição estabelece que
40% dos recursos do fundo devem ser repassados
para o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES). O banco recebe os
recursos emprestados, financia projetos e devolve
os valores para o FAT. De acordo com o deputado
Eduardo Cury (PSDB-SP), autor da emenda acatada
por Moreira, o FAT repassou 98 bilhões para o
BNDES e o governo teve que redirecionar 52 bilhões
para o FAT dar conta de suas despesas entre 2013 e
2017. O ministro Paulo Guedes, na última sexta-feira
(14), disse que essa mudança era “buscar dinheiro
no bolso dos outros".
Debate - Pouco mais de 50 deputados
discursaram em mais de 11 horas de debate sobre o
relatório do deputado Samuel Moreira à proposta
de reforma da previdência. Até 21 horas, 53
deputados discursaram na comissão especial.
Mantido o mesmo ritmo, seriam necessárias mais 20
horas ininterruptas para todos inscritos falarem.
Ainda não há previsão do encerramento dos
trabalhos de hoje. Há uma reunião convocada para
esta quarta-feira (19) às 9 horas para continuar o
debate.
Por sua vez, o líder do Novo, deputado
Marcel Van Hatten (RS), defendeu a necessidade da
reforma para que a economia do Brasil possa voltar
a andar. “É chegado o momento em que o Brasil se
encontre consigo mesmo e comece a debater
políticas públicas baseada em fatos e não em
divergências, populismo e demagogia.” Van Hatten
afirmou que a reforma sem o sistema de
capitalização é um “conserto temporário”, que
precisa ser readequado pelo Congresso.
Fonte: Agência Câmara
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Desemprego de longo
prazo cresce 42,4%
entre 2015 e 2019
O número de brasileiros que procuram
trabalho há pelo menos dois anos chegou a 3,3
milhões no primeiro trimestre de 2019, destacou
hoje o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada
(Ipea). O número de desempregados de longo prazo
é 42,4% superior ao do mesmo período de 2015,
primeiro ano da recente recessão da economia
brasileira.
Uma das responsáveis pelo estudo, a técnica
de planejamento e pesquisa do Ipea, Maria Andréia
Parente Lameiras, disse que o mercado de trabalho
é "o pior retrato" da crise econômica enfrentada no
país e afeta mais os trabalhadores menos
escolarizados e as famílias de menor renda.
"Estamos com o mercado de trabalho ainda
muito deteriorado, embora nos últimos meses a
gente veja alguma reação. Mas a crise tem
dificultado a geração mais forte de postos de
trabalho", afirmou. "Além de reagir depois da
economia como um todo, a reação [do mercado de
trabalho] costuma ser muito lenta no começo".

O estudo do Ipea analisou dados da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do IBGE.
Segundo o levantamento, as mulheres são
mais afetadas do que os homens pelo desemprego
de longo prazo, e 28,8% das desempregadas estão
nessa situação há pelo menos dois anos. No caso
dos homens, o percentual é de 20,3%.
Os trabalhadores do Norte e do Nordeste
sofrem mais com o desemprego de longo prazo do
que os do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e os
moradores de regiões metropolitanas estão mais
expostos a isso do que os das áreas não
metropolitanas.
Os pesquisadores mostram ainda que o
número de desempregados que procuram trabalho
há pelo menos dois anos cresce mais rápido entre os
jovens. Apesar disso, na faixa etária de 40 anos ou
mais, 27,3% dos desempregados estão nessa
situação.
O cenário deteriorado do emprego no país
fez com que subisse o número de domicílios que não
têm nenhuma renda proveniente do trabalho. O
percentual de famílias nessa situação chega a 22,7%,
o que se reflete em mais pressão sobre a taxa de
desemprego, uma vez que outros membros das
famílias passam a buscar o mercado de trabalho
para reforçar a renda familiar.
A avaliação do Ipea é de que a recuperação
do mercado de trabalho vem ocorrendo de forma
gradual e só poderá atingir patamares mais
expressivos no ano que vem, o que está
condicionado à velocidade de tramitação e à
aprovação da Reforma da Previdência no Congresso
Nacional. Maria Andreia prevê que uma tramitação
mais rápida pode elevar a confiança do mercado e
produzir efeitos para o início de 2020, e uma
aprovação mais demorada pode adiar a recuperação
para o segundo semestre do ano que vem.
Fonte: Agência Brasil

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

[

PIB recua 0,9% no trimestre
encerrado em abril, diz FGV
O Produto Interno Bruto (PIB), a soma de
todos os bens e serviços produzidos no país, teve
uma queda de 0,9% no trimestre encerrado em
abril, na comparação com o trimestre fechado em
janeiro.
Os dados do Monitor do PIB, divulgados
nesta terça-feira (18), no Rio de Janeiro, pela
Fundação Getulio Vargas (FGV), mostram ainda
que a economia ficou estável na comparação com
o trimestre encerrado em abril de 2018.
Considerando-se apenas o mês de abril, o
PIB caiu 0,1% na comparação com março deste
ano e 0,3% na comparação com abril do ano
passado. No acumulado de 12 meses, o PIB
cresceu 0,6%.
A queda de 0,9% registrada no trimestre
encerrado em abril, na comparação com trimestre
finalizado em janeiro, foi provocada por recuos
nos três grandes setores produtivos da economia.
O principal deles, o setor de serviços, caiu
0,2%, puxado pelos transportes (-1,7%). A
indústria teve recuo de 1,3%, influenciado pelo
extrativismo mineral (-7,2%). Já a agropecuária
caiu 2%.
Pelo lado da demanda, a queda foi puxada
pela formação bruta de capital fixo, isto é, os
investimentos (-0,7%), e pelas exportações (6,4%).
O consumo do governo caiu 0,1%,
enquanto o consumo das famílias manteve-se
estável. As importações recuaram 8,1%.

Fonte: Agência Brasil

Senado aprova projeto que
anula decreto que flexibiliza
posse e porte de arma
O Senado rejeitou nesta terça-feira (18), por
47 votos a 28, um decreto assinado em maio pelo
presidente Jair Bolsonaro, que busca flexibilizar a
posse e o porte de armas no Brasil. O Plenário
aprovou o projeto de decreto legislativo (PDL
233/2019), de autoria do senador Randolfe
Rodrigues (Rede-AP), que torna sem efeito o
regulamento. O Decreto 9.785, de 2019, autoriza a
concessão de porte a 20 categorias profissionais e
aumenta de 50 para 5 mil o número de munições
disponíveis anualmente a cada proprietário de arma
de fogo. O PDL segue agora para votação na Câmara.
O texto chegou ao Plenário em regime de
urgência, depois de passar pela Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) na última quarta-feira
(12). O colegiado rejeitou o parecer original do
senador Marcos do Val (Cidadania-ES), que era
contrário ao PDL 233/2019 e favorável ao decreto de
Jair Bolsonaro. Com a rejeição, a CCJ adotou como
parecer um voto em separado do senador
Veneziano Vital do Rêgo (PSB-PB). Para o
parlamentar, o presidente da República “extrapolou
o poder regulamentar”.
Outros seis projetos de decreto legislativo
estavam apensados a PDL 233/2019 e foram
arquivados, todos contrários ao decreto que
regulamentava o Estatuto do Desarmamento. As
proposições foram apresentadas pelos senadores
Eliziane Gama (Cidadania-MA), Fabiano Contarato
(Rede-ES), Humberto Costa (PT-PE), Jaques Wagner
(PT-BA), Jean Paul Prates (PT-RN), Paulo Paim (PTRS), Paulo Rocha (PT-PA), Rogério Carvalho (PT-SE) e
Zenaide Maia (Pros-RN).
Fonte: Agência Senado
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Moro protegeu FHC para
ter apoio político
TST: suprimir intervalo
intrajornada é motivo para
rescisão indireta
A falta de intervalo intrajornada justifica a
rescisão indireta do contrato. Assim entendeu a 6ª
Turma do TST ao acolher recurso de uma auxiliar de
enfermagem para reconhecer a rescisão indireta em
razão de falta grave do empregador.
Segundo os autos, a autora trabalhou no
hospital durante 28 anos sem usufruir o intervalo para
refeição e descanso. Na reclamação, ela informou que
a jornada contratual era das 6h30 às 14h30, em escala
5x2, mas que sempre trabalhou das 6h às 15h, sem
usufruir o intervalo de uma hora para refeição e
descanso.
O juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Paulo e
o TRT da 2ª Região deferiram o pagamento das horas
extras correspondentes à supressão do intervalo, mas
indeferiram o pedido de rescisão indireta.
Já no exame do recurso de revista da auxiliar
no TST, a relatora, desembargadora Cilene Ferreira
Amaro Santos, destacou que o artigo 483 da CLT
relaciona os tipos de infrações cometidas pelo
empregador que permitem a rescisão indireta,
hipótese de extinção do vínculo de emprego em razão
do descumprimento das obrigações contratuais.
Por unanimidade, a turma deu provimento ao
recurso para determinar o pagamento das parcelas
devidas em caso de dispensa imotivada.
Fonte: TST

Um trecho do chat privado entre Sergio
Moro e o procurador Deltan Dallagnol revela
que o ex-juiz discordou de investigações sobre o
ex-presidente FHC na Lava Jato porque, nas
palavras dele, não queria “melindrar alguém
cujo apoio é importante”. O diálogo ocorreu um
dia depois do Jornal Nacional ter veiculado
reportagem com suspeitas contra o tucano.
Naquele dia, Moro chamou Deltan
Dallagnol em um chat privado no Telegram para
falar sobre o assunto. O juiz dos processos da
Lava Jato em Curitiba queria saber se as
suspeitas contra o ex-presidente eram “sérias”.
O procurador respondeu acreditar que a forçatarefa – por meio de seu braço em Brasília –
propositalmente não considerou a prescrição do
caso de FHC e o enviou ao Ministério Público
Federal de SP, segundo ele, “talvez para [o MPF]
passar recado de imparcialidade”.
Fonte: Brasil247

BOLETIM CONTRICOM
Presidente
ALTAMIRO PERDONÁ
Secretário Geral
MIRALDO VIEIRA DA SILVA
Secretário de Finanças
AROLDO PINTO GARCIA
Secretário para Assuntos de Comunicação
WILSON GERALDO SALES DA SILVA
Redação e Edição
INSTITUTO DOIS CANDANGOS

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

