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Brasília, 10 de maio de 2017

Centrais Sindicais
organizam manifestação
Ocupa Brasília dia 24
As Centrais Sindicais decidiram na tarde
desta segunda (8) que o desfecho da Marcha à
Capital Federal, chamado de movimento Ocupe
Brasília, será realizado dia 24. As nove entidades
que organizaram a greve geral de 28 de abril se
reuniram na sede do Dieese (Departamento
Intersindical
de
Estatística
e
Estudos
Socioeconômicos), em São Paulo, para definir
novas ações contra as reformas trabalhista,
previdenciária e a terceirização.
As manifestações, que haviam sido
apontadas na reunião da última quinta (4), na sede
da CUT, em SP, foram ratificadas pelas Centrais.
Porém, o empenho máximo será a construção
unitária de uma grande Marcha, que culminará na
ocupação de Brasília na semana em que pode
ocorrer a votação da PEC 287 (reforma da
Previdência). Informações de bastidores no
Congresso indicam que, na base do atropelo, o
governo quer votar a Emenda dia 25 de maio.
ATOS - Antes da Marcha, e para sua própria
preparação, estão programados atos unitários,
como também mobilizações no âmbito das
Centrais e Confederações (por meio do Fórum
Sindical dos Trabalhadores – FST). O movimento
sindical promoverá ainda ações nos redutos

No último dia 28 de abril, grandes manifestações
ocorreram contra as reformas do governo

eleitorais dos parlamentares, além de atividades
em conjunto com movimentos sociais e buscará
reforçar o apoio de entidades como CNBB, OAB e
Anamatra, entre outras.
Na reunião de ontem, formou-se Grupo de
Trabalho (GT) para cuidar de encaminhamentos
práticos relacionados à infraestrutura do Ocupe
Brasília, logística e à divulgação do movimento. O
GT começa a trabalhar hoje (9). Entre as atividades
previstas está a edição de um jornal unitário, com
dois milhões de exemplares.
Trabalhista - A reforma defendida pelo
governo, mas contestada pelo movimento, terá de
passar por três Comissões do Senado e seguir o rito
regimental. “Essa tramitação, a se seguir o rito,
levará mais de 60 dias”, calcula Clemente Ganz
Lúcio, diretor-técnico do Dieese.
Fonte: Agência Sindical
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Comissão conclui análise
da reforma da Previdência;
texto vai a Plenário
A Comissão Especial da Reforma da
Previdência (PEC 287/16) concluiu nesta terça-feira
(9) a votação do substitutivo do relator, deputado
Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), após a análise de
dez destaques. Agora, a proposta precisa ser
votada em dois turnos pelo Plenário da Câmara dos
Deputados, onde serão necessários 308 votos para
aprovação em cada turno.
Apenas um destaque foi aprovado, o que
mantém na Justiça estadual as ações contra o
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O texto
do relator transferia essas ações para a Justiça
federal, o que, segundo os deputados, poderia
dificultar as iniciativas judiciais dos segurados.
Os deputados da base do governo
sinalizaram que alguns pontos da reforma poderão
ser modificados no Plenário da Câmara. Um deles é
a reivindicação dos agentes penitenciários de
aposentadoria especial igual à dos policiais aos 55
anos de idade. Outro é uma regra de transição para
os servidores que entraram no serviço público
antes de 2003 e que terão, pelo texto aprovado,
que esperar os 65 anos de idade, no caso do
homem, e 62 para as mulheres, para manterem a
integralidade dos benefícios.
Os deputados da oposição também
tentaram mudar o cálculo das aposentadorias e das
pensões, o tempo mínimo de contribuição de 25
anos e as alterações nas aposentadorias rurais e
nos benefícios assistenciais. Eles foram vencidos,

no entanto, por um placar constante de 23 ou 22
votos a 14.
O Psol também tentou aprovar um
destaque para submeter a reforma a um referendo
popular, mas não obteve apoio dos partidos da
base do governo.
Benefícios assistenciais
Ao defender a manutenção das regras atuais para
os benefícios assistenciais de idosos e pessoas com
deficiência, o deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP)
condenou a proposta por deixar para uma lei
posterior a definição sobre quais famílias poderão
ser consideradas carentes.
"O
que
nós
podemos
ter
na
regulamentação? Uma mudança do que vai
compor a renda bruta familiar. Significa que, ao
manter o salário mínimo com uma mão, nós
estaremos tirando com a outra mão a possibilidade
de milhares de pessoas terem acesso [aos
benefícios assistenciais]", disse Chinaglia.
O relator mudou a proposta do governo que
desvinculava esses benefícios do salário mínimo.
Os deputados da oposição iniciaram a
reunião desta terça-feira reclamando das cercas

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

[

que foram colocadas em volta da Câmara e das
restrições de acesso da população à Casa.
Idades mínimas - A reforma aprovada fixa
idades mínimas de aposentadoria de 62 anos para
a mulher e 65 anos para o homem, mas essas
idades serão alcançadas até 2038. Também será
elevado gradualmente o tempo de contribuição
mínimo de 15 para 25 anos.
Quem já está no mercado de trabalho terá
que cumprir um pedágio de 30% sobre o período
que faltar para completar os tempos de
contribuição atuais: de 35 anos para o homem e 30
anos para a mulher.
Nova fórmula - Foi rejeitado pela Comissão
Especial da Reforma da Previdência (PEC 287/16),
por 23 votos a 14, destaque do PT que questionava
nova forma de cálculo do valor das aposentadorias.
Com isso, ficou mantido trecho do textobase do relator, deputado Arthur Oliveira Maia
(PPS-BA), aprovado na semana passada.
O destaque, defendido pelo deputado Assis
Carvalho (PT-PI), buscava eliminar a regra que fixa
em 70% da média salarial desde julho de 1994 o
benefício de aposentadoria aos 25 anos de
contribuição. Pela proposta do relator, após 25
anos o percentual vai aumentando até chegar a
100% com 40 anos de contribuição.
Pela regra atual, o benefício só é reduzido
pelo fator previdenciário se o trabalhador não se
enquadrar na chamada “fórmula 85/95”. Esse
cálculo combina idade e tempo de contribuição. Se
a mulher tem 55 anos de idade e 30 de
contribuição, não há redução porque a soma dá 85.
No caso dos homens, essa soma deve ser de 95.

Paim avalia que reforma
da Previdência não
passará na Câmara
O senador Paulo Paim (PT-RS) criticou a
proposta de reforma da Previdência e disse
acreditar que ela será rejeitado na Câmara dos
Deputados. Ele afirmou que o parlamentar que
votar pela aprovação da proposta, estará votando
contra o povo brasileiro.
O senador afirmou que a CPI da Previdência
comprovará que os banqueiros são os grandes
devedores da Previdência e considerou injusto os
mais vulneráveis serem os mais atingidos com a
reforma proposta pelo governo.
- Não é justo que os grandes devedores
sejam inocentados e aqueles que pagaram a vida
toda, os trabalhadores, sejam chamados a pagar de
novo e não se aposentar – protestou.
O senador disse que 95% dos brasileiros são
contrários à reforma da Previdência e acrescentou
que somente os bancos irão ganhar com as
reformas trabalhista e da Previdência.
Fonte: Agência Senado

Fonte: Agência Câmara
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Jucá já admite mudança
na reforma trabalhista
mas quer urgência na
tramitação
O líder do governo no Senado, Romero Jucá
(PMDB-RR), acenou com a possibilidade de a
proposta da reforma trabalhista sofrer alterações
durante o trâmite no Senado. Dos 22 senadores
peemedebistas, 19 se reuniram nesta terça-feira
(9) com o presidente Michel Temer. A reunião
contou, inclusive, com a participação do líder do
PMDB na Casa, Renan Calheiros, que tem feito
críticas públicas às reformas trabalhista e da
Previdência, além da terceirização.
Além da possibilidade de mudanças no
texto da reforma trabalhista, Jucá disse também
que pretende apresentar um requerimento para
que a matéria seja apreciada em regime de
urgência.
“Nós temos urgência em votar, mas não
vamos deixar de debater a matéria. O Senado é
soberano para debater, fazer sugestões, e
eventualmente fazer alguma mudança. Não há
nenhum tipo de processo para tolher o debate no
Senado”, disse Jucá após a reunião no Palácio do
Planalto.
Sobre as divergências internas no PMDB,
reforçadas pelas críticas feitas por Renan às
reformas de interesse do governo federal, Jucá
disse que a participação do líder peemedebista na
reunião
de
hoje
contribuirá
para
o
aperfeiçoamento do texto da reforma trabalhista.

Eunício marca duas
sessões temáticas no
Plenário para discutir a
reforma trabalhista
Durante a reunião de líderes desta terçafeira (9), o presidente do Senado, Eunício Oliveira,
anunciou a realização de duas sessões temáticas no
Plenário do Senado para discutir o Projeto de Lei da
Câmara (PLC) 38/2017, que trata da reforma
trabalhista. As sessões foram marcadas para esta
quinta-feira (11) e para a próxima terça-feira (16)
com a participação de seis convidados em cada
uma. A intenção do presidente é ampliar o debate
da proposta além das discussões que serão
realizadas nas comissões.
O presidente do Senado disse que assim
que a matéria estiver pronta para ser votada em
Plenário ele a incluirá na pauta. Ele não quis
estabelecer um prazo para isso.
Eunício Oliveira lembrou que a reforma vai
ser analisada em três comissões: de Assuntos
Econômicos (CAE); de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ) e de Assuntos Sociais (CAS). Ele se
comprometeu a não pautar nenhum pedido de

Fonte: Agência Brasil
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urgência para o projeto até que o trabalho nas
comissões se esgote.
- São os prazos naturais das comissões: de
debate, de apresentação de relatório, de pedido de
vista - vai ser natural que tenha pedido de vista - e
de votação. Votado nas comissões temáticas, eu
trarei de imediato para ser votado no Plenário do
Senado - disse o presidente do Senado.
Questionado sobre a reunião ocorrida no
fim da manhã desta terça entre senadores do
PMDB e o presidente da República, Michel Temer;
Eunício disse que Temer compreende que o Senado
poderá fazer mudanças no texto enviado pelos
deputados, porém está disposto a editar uma
medida provisória para contemplar outros pontos
de consenso entre os parlamentares para evitar o
retorno da matéria à Câmara dos Deputados.
Fonte: Agência Senado

Produção industrial cai na
maioria das regiões
pesquisadas pelo IBGE
Dados divulgados nesta terça-feira (9), no
Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), relativos à Pesquisa
Industrial Mensal Produção Física Regional (PIMPF), detalhando o comportamento do setor por
regiões, indicam que a retração a nível nacional foi
puxada por Santa Catarina, onde a queda de 4% na
comparação de fevereiro para março (série com
ajuste sazonal) interrompeu quatro meses
consecutivos de taxas positivas, quando o estado
teve crescimento de 7%.

Logo em seguida, vem o Ceará com retração
de 3,1%; Paraná (-2,9%); Minas Gerais (-2,8%) e
Pará (-2,7%). Em todos eles, as quedas foram mais
intensas do que a média nacional de 1,8%
detectada em março pelo IBGE.
Ainda com resultados negativos, mas de
magnitude inferior à média nacional de março,
aparecem São Paulo (-1,7%), Rio Grande do Sul (1,2%) e Espírito Santo (-0,7%). Em Pernambuco, o
resultado ficou estagnado (0,0%) repetindo
fevereiro.
Com resultado positivo no parque fabril
aparece o Amazonas, que, ao crescer de fevereiro
para março 5,7%, apontou o resultado positivo
mais acentuado do mês, eliminando o recuo de
2,5% observado no mês anterior; assim como a
Bahia (2%), Rio de Janeiro (0,7%), Goiás (0,5%) e
Região Nordeste que cresceu 0,1%.
Fonte: Agência Brasil
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