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Brasília, 5 de maio de 2017

Reforma trabalhista terá
primeira audiência pública
no Senado na quarta
A reforma trabalhista (PLC 38/2017)
passará por três comissões do Senado e o primeiro
relatório, o da Comissão de Assuntos Econômicos
(CAE), deve ser apresentado até o final deste mês.
A oposição quer a realização de audiências públicas
antes da votação para compensar o fato de o texto
não passar por discussão na Comissão de Direitos
Humanos (CDH). A primeira audiência na CAE está
marcada para quarta-feira (10).
O senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES) (foto),
relator da matéria na CAE, disse que só apresentará
o relatório após ouvir as manifestações contrárias
e favoráveis às mudanças na Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT). Mas sinalizou que não deverá
fazer alterações no projeto que chegou da Câmara
dos Deputados por entender que não há prejuízo
aos trabalhadores.
—
Estou
estudando
com
muita
profundidade o assunto. Mas a minha primeira
impressão é que o relatório do deputado Rogério
Marinho traz em primeiro plano uma coisa muito
importante, que é a garantia e a manutenção das
conquistas que determinam os direitos
fundamentais do trabalhador.

O líder da minoria, senador Humberto Costa
(PT-PE), quer que a reforma trabalhista seja
amplamente discutida no Senado.
— Nós estamos discutindo uma legislação
de décadas no Brasil e isso não pode ser feito de
forma açodada. É uma legislação que vai
influenciar diretamente no trabalho das pessoas de
todo país e como tal eu acredito que é preciso que
haja um mínimo de discussão. Nós garantimos que
a proposta vai tramitar em três comissões e cada
uma delas tem o seu tempo.
Ao negar qualquer atropelo, o líder do
governo no Senado, senador Romero Jucá (PMDBRR), confirmou a realização de três audiências
públicas neste mês. Ele disse que, após o debate, a
reforma trabalhista poderá ser votada.
— Nós temos já é um calendário combinado
para as audiência públicas, no dia 10, no dia 11 e
no dia 16. Portanto, discussões ocorrerão. Agora, a
partir daí, nós vamos efetivamente apresentar os
relatórios e votar — disse Jucá.
A reforma trabalhista será discutida nas
Comissões de Assuntos Econômicos, de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e de
Assuntos Sociais (CAS).
Fonte: Agência Senado
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Senadores discordam
quanto ao fim do Imposto
Sindical na reforma da CLT
Há discordância entre os senadores quando
ao fim do Imposto Sindical, incluído do projeto da
reforma trabalhista (PLC 38/2017), que começa a
tramitar no Senado depois de aprovada pela
Câmara dos Deputados. O Imposto Sindical,
previsto na Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), é pago anualmente por profissionais
integrantes de uma categoria ou profissão liberal
representados por um sindicato.
O imposto, também conhecido como
contribuição sindical, corresponde à remuneração
de um dia de trabalho. Os recursos da contribuição
são distribuídos entre o sindicato ao qual é filiado
o trabalhador, as federações, confederações e uma
conta especial administrada pelo Ministério do
Trabalho e Emprego.
Fonte: Agência Senado

Análise de destaques da
reforma da Previdência
fica para terça-feira
O presidente da comissão especial que
analisa a reforma da Previdência na Câmara,
deputado Carlos Marun (PMDB-MS) (foto), disse
nesta quinta-feira (4) que retomará os trabalhos da
comissão na próxima terça-feira (9). Segundo

Marun, todos os destaques devem ser votados na
própria terça. A comissão ainda precisa avaliar dez
dos 13 destaques apresentados pelas bancadas.
Quarta-feira (3), a comissão aprovou o
texto-base da reforma e, em seguida, começou a
analisar os destaques da proposta. No entanto, o
plenário foi invadido por um grupo de agentes
penintenciários e a sessão foi encerrada. Os
agentes queriam que a categoria fosse incluída no
grupo de aposentadoria especial para policiais,
com limite de idade reduzido para 55 anos. Os
membros da comissão, no entanto, retiraram essa
possibilidade.
Os agentes pleiteiam o direito de acesso ao
benefício da aposentadoria com limite de idade
reduzido assim como foi feito com os policiais
federais e, posteriormente, com policiais
legislativos que trabalham no Congresso Nacional.
Para Marun, a reivindicação é justa, dado o
alto grau de risco a que estão submetidos os
agentes penitenciários em sua rotina de trabalho.
Mas, a forma como foi feito o pedido foi
determinante para a exclusão dos agentes da
reforma.
“Ontem houve um debate que, estava
sendo passada à sociedade uma mensagem de que
o quebra-quebra promovido no Ministério da
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Justiça teria sido determinante para a inclusão dos
agentes. Então, a mensagem que passamos é: na
marra não vai. Não é possível. A liberdade do voto
do parlamentar é condição imprescindível para a
própria existência do Estado de Direito e da
democracia”, afirmou.
Marun disse ainda que acha possível que o
pleito seja atendido por emenda no plenário. “Se
as coisas se acalmarem, até porque acho o pleito
justo, eu vejo caminho para que isso possa, no
plenário, ter um resultado favorável. Mas repito:
na marra não vai”, ressaltou.
Sobre a segurança do Congresso, Marun
afirmou que o esquema deve ser avaliado e que os
trabalhos da comissão teriam sido concluídos se o
esquema tivesse realmente funcionado.
Fonte: Agência Brasil

Centrais sindicais
programam ato contra
reformas do governo
Após reunião em São Paulo, na tarde desta
quinta-feira (4), representantes de centrais
sindicais anunciaram que vão promover o
movimento “Ocupa Brasília” entre os dias 15 e 19
de maio, em Brasília, para pressionar o governo
contra as reformas trabalhista e da Previdência.
Na semana anterior – de 8 a 12 de maio –
os sindicatos e suas bases pretendem pressionar os
parlamentares em seus estados de origem e na
região onde concentram seus votos. Eles querem
também conversar com parlamentares que estão
indecisos sobre o voto nas reformas.

Na sede nacional da Central Única dos
Trabalhadores (CUT), os sindicalistas fizeram um
balanço positivo da greve geral do último dia 28 de
abril. “O movimento sindical brasileiro é
absolutamente vitorioso na história das conquistas
da classe trabalhadora, e vamos continuar
defendendo os trabalhadores”, disse o presidente
da CUT, Vagner Freitas.
O secretário-geral da Força Sindical, João
Carlos Gonçalves, o Juruna, disse que o calendário
de lutas é positivo e que a marcha a Brasília é
fundamental.
Para o presidente da União Geral dos
Trabalhadores (UGT), Ricardo Patah, o ambiente no
Senado está diferente. "Acredito que a votação da
reforma [trabalhista] será feita de outra forma."
O presidente da Central dos Trabalhadores
e Trabalhadoras do Brasil (CTB), Adilson Araújo,
disse que “as mudanças propostas pelo governo
terão efeito dramático sobre a vida dos
trabalhadores. Precisamos ir a Brasília construir o
diálogo com os parlamentares e derrubar as
reformas.”
Fonte: Portal EBC
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Acidentes liquidados – Com relação aos
acidentes de trabalho liquidados – cujo
processamento se dá no ano em que é concluído
todo o processo administrativo –, houve redução
dos acidentes causadores de incapacidade
permanente (de 15.995 em 2014 para 11.028 em
2015). O número de mortes também diminuiu,
passando de 2.819, em 2014, para 2.502 em 2015.

ANUÁRIO: Previdência
registra redução de
acidentes do trabalho em
2015
Publicado por Ministério Da Previdência Social

Fonte: Jusbrasil

O Anuário Estatístico de Acidentes do
Trabalho (AEAT 2015) registrou uma queda de 14%
no número de acidentes em relação a 2014. O
número de registros caiu de 712.302 para 612.632.
O AEAT 2015 já está disponível na página da
Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda
na internet.
De acordo com a publicação, houve queda
significativa inclusive no número de acidentes de
trajeto, que vinha apresentando uma tendência de
crescimento nos últimos anos. O número caiu de
116.230 para 106.039.
As três principais causas de afastamentos
do trabalho em 2015, de acordo com a
Classificação Internacional de Doenças (CID 10)
foram: Ferimento do punho e da mão (59.924),
Fratura ao nível do punho e da mão (38.198) e
Traumatismo superficial do punho e da mão
(28.984).
Um conjunto de seis atividades econômicas
foi responsável por aproximadamente 25% do total
de acidentes do trabalho registrados em 2015.
Essas atividades são: Atividades de atendimento
hospitalar, Comércio varejista de mercadorias em
geral, Atividades de correio, Administração pública
em geral, construção de edifícios e Transporte
rodoviário de cargas.

O presidente da ANPT, Angelo Farias da Costa (à
direita), com o jornalista Guilherme Menezes

Presidente da ANPT faz
uma análise da reforma
trabalhista e seu impacto
na sociedade brasileira
Em comemoração ao Dia do Trabalho
(1º de Maio), o quadro Saiba Mais do canal
do Supremo Tribunal Federal no YouTube
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trouxe esta semana uma entrevista com o
presidente da Associação Nacional dos
Procuradores do Trabalho (ANPT), Angelo
Fabiano Farias da Costa (foto), sobre o
Direito do Trabalho.
Em conversa com o jornalista
Guilherme Menezes, o procurador falou
sobre o impacto da CLT na sociedade,
terceirização, reforma trabalhista e
experiências em outros países. O programa
foi produzido pela TV Justiça e traz
reportagem de Fernanda Porto sobre o
tema.
Os interessados poderão acessar o
vídeo da entrevista através do link
www.youtube.com/stf, ou na página da
CONTRICOM que fará sua divulgação.
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