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Presidente vai receber
trabalhadores e empresários
Está previsto para hoje, às 15:30 h,
encontro da presidente Dilma Roussef com
representantes das centrais sindicais Nova Central,
CUT, Força Sindical, UGT, CTB e CSB, movimentos
sociais e empresários, que lançaram em conjunto o
"Compromisso pelo Desenvolvimento". O evento
será para apresentar à presidente as propostas de
retomada do crescimento nacional contidas no
documento.
No último dia 3 de dezembro, em São Paulo,
sindicalistas e empresários aprovaram o
documento que apresenta uma série de sugestões
ao governo no sentido da retomada do
crescimento econômico do país e da
empregabilidade.
As centrais sindicais são unânimes na
defesa de um amplo entendimento envolvendo o
setor produtivo com o objetivo de permitir,
inclusive
as
empresas
envolvidas
em
irregularidades, a reativação plena das atividades
empresariais, sem prejuízo da conclusão dos
processos judiciais que estão em curso.
O presidente da CONTRICOM, Francisco
Chagas Costa – Mazinho, representou a Nova
Central, da qual é vice-presidente, no evento que
reuniu milhares de lideranças sindicais e
empresariais e lançou o documento que será
entregue hoje a presidente.
Fonte: Comunicação CONTRICOM

A posse contou com a presença de inúmeras lideranças
sindicais

Empossada nova diretoria da
FETICOMCE em Fortaleza
Tomou posse, no último dia 12, em
Fortaleza (CE), a nova diretoria da Federação dos
Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do
Mobiliário do Estado do Ceará (FETICOMCE),
presidida pelo companheiro Antonio Rodrigues
Fernandes.
O presidente da CONTRICOM, Francisco
Chagas Costa – Mazinho, compareceu ao evento e
saudou a nova direção da entidade, ressaltando “a
importância da Federação na defesa dos interesses
da categoria, principalmente nesses momentos de
crise em que o desemprego e a perda dos direitos
trabalhistas ameaçam permanentemente os
trabalhadores”.
Antonio Rodrigues Fernandes falou em
nome da diretoria empossada conclamando a
todos para os desafios que e entidade enfrentará
nos próximos anos, principalmente para a
preservação dos empregos e das conquistas
sociais.
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A solenidade de posse serviu para
comemorar os 50 anos de existência da
FETICOMCE e contou com a presença de inúmeras
lideranças sindicais do Estado do Ceará. Geraldo
Ramthum, presidente da Federação dos
Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do
Mobiliário do Estado do Paraná e diretor da
CONTRICOM também compareceu à solenidade de
posse e cumprimentou a nova direção da
FETICOMCE.
Fonte: Comunicação CONTRICOM

Custos industriais aumentam
no terceiro trimestre do ano
pela quarta vez seguida
O Indicador de Custos Industriais aumentou
2,9% no terceiro trimestre deste ano em relação ao
segundo trimestre. Esse foi o quarto trimestre
consecutivo de alta, de acordo com estudo
divulgado pela Confederação Nacional da Indústria
(CNI). Na comparação com o terceiro trimestre de
2014, os custos industriais subiram 11%, índice

acima dos 7,6% de aumento nos preços dos
produtos manufaturados, o que reduziu a margem
de lucro do setor.
Os custos industriais são formados por:
custos com capital de giro, custos com tributos e
custos de produção. Com o aumento dos juros, os
custos com capital de giro subiram 9,5% no terceiro
trimestre em relação ao segundo trimestre. O
baixo peso relativo desse componente faz com que
ele seja responsável por apenas 0,3 ponto
percentual do aumento de 2,9% nos custos
industriais, explica a CNI. Na comparação com o
mesmo período do ano passado, os custos com
capital de giro aumentaram 21,8%. O custo
tributário teve aumento de 0,2% na comparação
com o segundo trimestre e de 2,3% frente ao
terceiro trimestre de 2014.
Os custos de produção, que incluem as
despesas com bens intermediários, com pessoal e
energia, subiram 3,3% no terceiro trimestre frente
ao segundo e registram uma alta de 12,8% na
comparação com o terceiro trimestre do ano
passado. Esse aumento foi puxado, especialmente,
pelo crescimento do custo com bens
intermediários (insumos e matérias-primas)
importados. Com a desvalorização do real frente ao
dólar, o custo com bens intermediários importados
subiu 11,4% no terceiro trimestre frente ao período
imediatamente anterior. Na comparação com o
terceiro trimestre do ano passado, o aumento foi
de 46,4%.
Além disso, os custos de produção foram
pressionados pela energia, cuja alta no terceiro
trimestre foi 0,9% em relação ao segundo
trimestre. Na comparação com o terceiro trimestre
de 2014, os custos com energia subiram 43,9%. Os
custos com pessoal tiveram expansão de 2,2%
frente ao segundo trimestre a registram alta de
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9,1% na comparação com o mesmo período do ano
passado.
Fonte: Portal EBC

honrarão a direção do TST, elevando ainda mais a
condição de tribunal de referência entre os
tribunais superiores do país", afirmou.
Levenhagen ressaltou a unanimidade na
eleição. "A instituição sai fortalecida por essa
unidade, em que não há disputa por cargos",
destacou. "Isso favorece o trabalho do TST, que é
hercúleo". O atual presidente manifestou ainda sua
certeza de que a nova direção saberá conduzir o
TST "para o destino que lhe está reservado", e que
será capaz de superar "a adversidade econômica
que em 2016 o país infelizmente estará vivendo,
com parcimônia no manejo do orçamento, que não
será tão expressivo quanto antes".
Fonte: TST

TST elege ministro Ives
Gandra Filho para a
Presidência no biênio 16-18

TST lança campanha de
combate ao trabalho infantil
- “Você não vê, mas existe”

O Tribunal Superior do Trabalho elegeu, por
unanimidade, o ministro Ives Gandra Martins Filho
(foto), atual vice-presidente, para presidir a Corte
no biênio 2016/2018. O vice-presidente será o
ministro Emmanoel Pereira, e a Corregedoria-Geral
da Justiça do Trabalho será exercida pelo ministro
Renato de Lacerda Paiva. A posse será no dia 25 de
fevereiro de 2016.
Em nome da direção eleita, o ministro
agradeceu a confiança depositada pelo Tribunal
nos três futuros dirigentes. "Esperamos não
decepcionar nenhum dos colegas", afirmou.
O presidente do Tribunal, ministro Barros
Levenhagen, assinalou que a escolha foi a melhor
possível. "São três excelentes magistrados que

De acordo com dados do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), mais de 3,3
milhões de crianças e jovens, entre cinco e sete
anos, trabalham no Brasil. Mais de 70 mil têm, no
máximo, nove anos. Além de terem baixa
remuneração, uma em cada quatro crianças deixa
a escola e muitas estão submetidas às formas mais
degradantes de trabalho. Em cinco anos, foram
registrados mais de 12 mil acidentes de trabalho
com crianças.
Diante desse cenário, o Tribunal Superior
do Trabalho (TST) busca a conscientização para os
problemas relacionados ao trabalho infantil. Para
isso, lançou nesta segunda (14/12) uma nova
campanha, intitulada "Trabalho Infantil – você não
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vê, mais existe", composta por seis vídeos e spots
que serão veiculados em rede nacional de rádio e
televisão, redes sociais e cinemas da rede
Cinemark.
Do total de crianças exploradas, 49,8%
estão na zona rural e 50,2% na zona urbana.
Desses, 61% não recebem remuneração fixa e 90%
sofrem defasagem escolar. As piores formas do
trabalho infantil, ainda segundo a ministra, são o
trabalho escravo, a exploração sexual, a destinação
para atividades ilícitas (a exemplo do tráfico de
drogas) e tipos de trabalho prejudiciais à saúde –
no lixo, pedreiras, carvão, trabalho doméstico e nas
indústrias do tabaco.
Fonte: TST

Combate ao trabalho escravo
será discutido no Senado
A Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa realiza, nesta terça-feira
(15), audiência pública sobre o tema: “O mundo do
trabalho:
desemprego,
aposentadoria
e
discriminação”, com foco no trabalho escravo. A
discussão se dará em razão da inclusão na pauta do
Plenário do Senado do PLS 432/2013, que
regulamenta a Emenda Constitucional 81. A
emenda determina a expropriação de terras onde
se verifique trabalho escravo.
O projeto considera, para a caracterização
do trabalho escravo, a submissão a trabalho
forçado, sob ameaça de punição, com uso de
coação ou com restrição da liberdade pessoal.
Além disso, são citados a retenção no local de
trabalho; a vigilância ostensiva; a apropriação de
documentos do trabalhador; e a restrição da

locomoção em razão de dívida contraída com o
empregador ou representante. O projeto foi
elaborado pela Comissão Mista de Consolidação
das Leis e Regulamentação da Constituição, em
2013 e aprovado em 2014.
A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA)
também deve analisar uma proposta sobre o tema.
O substitutivo da senadora Lídice da Mata (PSB-BA)
ao PLS 487/2003, do senador Paulo Paim (PT-RS),
impede a empresa que utilize, direta ou
indiretamente, trabalho escravo, de realizar
contrato com órgãos públicos.
Foram convidados para o debate na CDH,
proposto pelo senador Paulo Paim, os presidentes
da Associação Nacional dos Procuradores do
Trabalho, do Sindicato Nacional dos Auditores
Fiscais do Trabalho, da Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura e da Comissão de
Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo.
Fonte: Agência Senado

Aprovada PEC de licença
maternidade maior para
prematuros
O plenário do Senado aprovou quarta-feira
(9) o aumento da licença maternidade em casos de
bebês prematuros.
Pelo texto aprovado, as mães poderão ficar
afastadas do trabalho por tempo superior ao
previsto atualmente para licença maternidade, que
é de quatro meses obrigatoriamente.
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Assim, o tempo da licença de 120 dias
começará a contar a partir da alta hospitalar e não
do nascimento do bebê como ocorre com crianças
saudáveis.
O benefício vale para crianças nascidas
entre a 20ª e a 30ª semana de gestação. Fica
estabelecido também que o tempo máximo de
licença será de 12 meses, sendo oito de internação
e quatro de licença.
A proposta, de autoria do senador Aécio
Neves (PSDB-MG), foi aprovada por unanimidade
em primeiro e segundo turno e segue agora para
análise da Câmara dos Deputados. O texto foi
aprovado por unanimidade no Senado.
Fonte: Jusbrasil

Pesquisa indica que 33,3%
dos consumidores usarão 13º
para quitar dívidas
Pesquisa da Associação Comercial de São
Paulo (ACSP) indica que 33,3% dos consumidores
brasileiros usarão o dinheiro da segunda parcela do
décimo terceiro salário para quitar dívidas. De
acordo com os números, 27,1% irão guardá-lo.
Divulgada hoje (14), a pesquisa foi feita com 1,2 mil
pessoas em 72 municípios do país, entre 14 a 28 de
novembro.
De acordo com a Associação Comercial,
esse é o maior porcentual de consumidores
cautelosos (60,4%) - somatória daqueles que vão
guardar o décimo terceiro ou gastá-lo para pagar
dívida – desde 2009, quando a pesquisa começou a
ser feita. Em 2014, essa parcela atingiu 50%.

O levantamento mostra que 14,6% dos
entrevistados comprarão presentes com o salário
extra de fim de ano e 6,3% vão viajar (em 2014 essa
parcela era de 9,5%). A opção “comprar roupa nova
para as festas de fim de ano” foi citada por 2,1%
dos entrevistados (no ano passado essa parcela
chegou a 1%). “Reformar a casa" foi lembrado por
1% (em 2014 foram 2,4%). Em 2015 os indecisos
somaram 14,6%, ante 16,7% em 2014.
Fonte: Portal EBC

Audiência recomenda CPI
para investigar barragens de
rejeitos de mineração
A sugestão de abrir uma CPI Mista para
apurar as condições das barragens de contenção de
rejeitos das atividades de mineração está entre os
encaminhamentos aprovados ao fim de audiência
pública realizada nesta segunda-feira (14) pela
Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa (CDH) para debater o rompimento da
barragem de rejeitos da mineradora Samarco, no
distrito de Bento Rodrigues, em Mariana (MG),
ocorrido em 5 de novembro.
O senador Paulo Paim (PT-RS) foi o defensor
da criação de uma Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito. O objetivo da investigação é avaliar os
riscos de rompimentos e as causas e consequências
dos acidentes desse tipo já registrados no país,
determinar responsabilidades e verificar eventuais
falhas por parte dos órgãos responsáveis.
Fonte: Agência Senado
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Seguridade aprova proposta
para dificultar fraudes contra
segurados da Previdência
A Comissão de Seguridade Social e Família
aprovou proposta que busca coibir fraudes contra
segurados da Previdência Social. O texto determina
que, nas hipóteses em que for necessária a
presença de procuradores desses segurados, só
serão admitidos cônjuges, parentes legais até o
terceiro grau, representante credenciado da
instituição onde a pessoa estiver internada e
advogados.
O texto aprovado é um substitutivo
apresentado pelo relator na comissão, deputado
Pompeo de Mattos (PDT-RS), ao Projeto de Lei (PL)
1044/07, da deputada Luiza Erundina (PSB-SP).
Em favor da matéria, Mattos lembrou que a
legislação previdenciária vigente não impõe limites
na designação de procuradores. Entre outras
mudanças, o substitutivo reposiciona a alteração
que é feita na Lei de Benefícios da Previdência
Social (8.213/91). Em vez de alterar o artigo 17, que
se refere exclusivamente à inscrição dos segurados
e dependentes no Regime Geral de Previdência
Social, o substitutivo insere a medida na parte que
contém disposições diversas relativas às
prestações, incluindo um artigo 109-A.
A proposta tramita em caráter conclusivo e
será analisada ainda pela Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania.
Fonte: Agência Câmara

Fórum debaterá agenda para
retomada do crescimento
Na próxima reunião do Fórum de Debates
sobre Políticas de Emprego, Trabalho e Renda e
Previdência Social, marcada para hoje, o ministro
do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rossetto,
vai receber de representantes das centrais sindicais
e entidades empresariais uma proposta de agenda
para a retomada do crescimento econômico do
país. O documento, chamado Compromisso para o
desenvolvimento, aponta diretrizes de estímulo à
geração de emprego, oferta de crédito e
investimentos para fomentar a produção nacional.
“Unir a sociedade em torno da retomada de
crescimento é fundamental nesse momento. Por
isso, atualizamos a agenda do Fórum e vamos
debater propostas conjuntas para preservar
empregos e renda e retomar nossa capacidade de
crescer”. Rossetto ressalta que esta será a pauta
exclusiva da última reunião do ano.
Fonte: MTE
AGENDA PRESIDENTE DA CONTRICOM
FRANCISCO CHAGAS COSTA – MAZINHO
Dia 15 de dezembro
Local: Brasília (DF)
Participa, na sede da CONTRICOM, da reunião da
Diretoria Residente em Brasília.
BOLETIM DA CONTRICOM
Presidente da CONTRICOM
Francisco Chagas Costa – Mazinho
Redação e Edição
Instituto Dois Candangos (DF)
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