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Brasília, 16 de fevereiro de 2016

Congresso define hoje
votações de matérias de
interesse direto dos
trabalhadores
Os presidentes da Câmara e do Senado
reúnem-se, hoje, com os líderes partidários para
definição da pauta de votações das próximas
semanas, mas não faltam matérias polêmicas a
serem submetidas a votação pelo Congresso
Nacional.
A situação mais complicada é a do Senado,
cuja agenda inclui "pautas-bomba", que impactam
nos gastos da União, além de matérias contrárias
aos interesses dos trabalhadores. Na Câmara, os
próximos dias serão marcados por reuniões para a
definição ou não das comissões e eleição para a
escolha da liderança do PMDB.
No Senado, as principais discussões e
mobilizações estão em torno dos Projetos de Lei do
Senado (PLSs) 555 e 131. O primeiro cria a chamada
Lei de Responsabilidade das Estatais, com critérios
e brechas para abertura do capital destas empresas
– resumidamente, privatização. O segundo, de
autoria de José Serra (PSDB-SP), altera as regras de
exploração do pré-sal e retira da Petrobras a
obrigatoriedade de participação mínima de 30%
nos campos de petróleo, ou de participação única
da companhia nos contratos do pré-sal.
Os dois textos podem até ser votados esta
semana, sob pressão para que se amplia a

O plenário do Congresso Nacional será palco de importantes
votações nas próximas semanas

discussão da sociedade sobre estes temas.
Representantes do Comitê de Defesa das Empresas
Públicas e centrais sindicais encaminharam uma
carta aos senadores na última sexta-feira (12)
apontando críticas às propostas e prometem
percorrer gabinetes dos parlamentares, além de
lotar as galerias.
No caso da privatização de estatais, está
sendo elaborado um substitutivo ao PLS, para ser
contraposto ao texto original. Em relação à questão
da prioridade da participação da Petrobras, a
intenção já anunciada por ministros do Executivo é
de o próprio governo chamar os senadores para
tratar do tema e negociar algumas mudanças nas
atuais regras, na tentativa de se chegar a um
acordo – mas sem que a estatal perca a prioridade
na exploração do pré-sal.
Por conta desse clima tenso e
extremamente perigoso, do ponto de vista de
fortalecimento político para o governo e de
confronto com a oposição, num momento
delicado, já foi programada para a noite de hoje
uma reunião da presidenta Dilma Rousseff com
ministros da coordenação política e líderes da base
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aliada no Senado. O objetivo é concentrar esforços
nesta Casa legislativa em especial, tão logo os
senadores cheguem a Brasília.
Agenda Brasil
O problema maior é que, como se não bastassem
estes temas emblemáticos, na quarta-feira (17)
está programada uma reunião entre o presidente
do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), e
parlamentares envolvidos com as propostas que
fazem parte da chamada Agenda Brasil – pauta do
Parlamento para a retomada do crescimento
econômico do país. A intenção é definir, dentre as
várias propostas, quais serão as próximas a serem
votadas.
Destacam-se, dentre estas, o PLS 187, que
permite a dedução do Imposto de Renda de valores
doados a projetos de reciclagem e o PLS 513, que
regulamenta a contratação de parcerias públicoprivadas (PPPs) para a construção e administração
de presídios – o que para muita gente está sendo
visto como uma espécie de "privatização do
sistema prisional". O autor do projeto, senador
Vicentinho Alves (PR-TO), nega ser esta a intenção
da proposta e diz que seu texto propõe apenas uma
"cogestão" dos presídios.
Outros projetos são o PLS 741, cujo teor
estabelece que os recursos arrecadados com as
multas por tragédias ambientais sejam aplicados
na recuperação das localidades afetadas e o PLS
444, que altera regras de licitação e concessão de
obra pública.
Preocupação na Câmara - Na Câmara dos
Deputados, a semana promete turbulências
porque, além das movimentações no Conselho de
Ética sobre o processo de investigação do
presidente, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), a eleição

para definir o novo líder do PMDB e as discussões
para instalação da comissão que analisará o
processo de impeachment da presidenta Dilma
Rousseff, a pauta da Casa está repleta de matérias
que não foram votadas na primeira semana de
fevereiro. Tratam-se de propostas que estão
paradas para continuidade de apreciação após o
carnaval – e também são vistas com preocupação
por parte da base aliada.
Em relação às MPs, a mais importante é a
da reforma administrativa, que reduziu o número
de ministérios de 39 para 31. As regras já foram
postas em prática, mas com o atraso da votação,
vários ministérios ainda não puderam fazer suas
reestruturações e extinções de cargos, o que
praticamente engessa a gestão destas pastas. Faz
parte da pauta, ainda, o projeto de lei do Executivo
para reduzir brechas que levem ao pagamento de
supersalários no funcionalismo público.
Há, também, nesta previsão, o projeto que
cria, até 2019, 82 cargos de juízes e 1.594 cargos e
funções comissionadas nos cinco Tribunais
Regionais Federais do país (TRFs). Outra proposta
prevista para ser votada ainda em fevereiro prevê
a criação de mais 102 cargos de assessores na
própria Câmara, para os gabinetes das lideranças
da Rede e do Partido da Mulher Brasileira
(legendas recentes que ainda não possuem
estrutura parlamentar semelhante e proporcional
à dos demais partidos).
Além desses, um projeto que ainda está
sendo discutido se deve entrar ou não na lista das
votações prioritárias é o que contempla
trabalhadores afetados em 2015 por regras mais
rígidas para a concessão do seguro-desemprego –
e que acabaram sendo revogadas pelo Congresso.
Impacto orçamentário - Conforme cálculos das
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mesas diretoras da Câmara e do Senado, se
juntados os textos que resultarão em impacto
orçamentário para o Executivo prontos para irem a
votação neste primeiro semestre no Congresso
Nacional, o montante pode chegar a gastos a mais
para a União de perto de R$ 500 milhões – justo
num ano em que se quer fazer ajustes fiscais e
reequilibrar a economia do país.
"Não é fácil, mas esperamos buscar o
entendimento. Já há acenos neste sentido e a
intenção é conversar com os líderes e
parlamentares da oposição para mostrar que a
questão, neste caso, não é de defender ou não o
governo, mas trabalhar pelo bem do país", afirmou
o ministro da Casa Civil, Jaques Wagner.
"É claro que temos de analisar as propostas
caso a caso, mas estamos empenhados em
destacar e trabalhar dentro da linha orientada pelo
governo que é de evitar a aprovação de matérias
que gerem gastos e aumento de despesas neste
momento delicado", acrescentou o líder do
governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE).
Um aceno positivo neste sentido, mas com
reservas, foi dado nos últimos dias pelo novo líder
do PSDB na Câmara, deputado Antônio Imbassahy
(BA). O deputado disse que assume a liderança da
legenda após ter conversado com a bancada sobre
o posicionamento dos tucanos este ano na Casa. E
afirmou que há um entendimento no sentido de
colaborar não com o governo em si, mas com o que
ele chamou de "reconstrução da economia".
A interpretação do sinal de Imbassahy pela
base aliada é de que a sigla oposicionista pode
votar favoravelmente a matérias do ajuste fiscal do
governo, mas com uma exceção já apontada pelo
líder tucano: medidas que levem ao aumento de
impostos e, principalmente, à recriação da
Contribuição Provisória sobre Movimentação

Financeira (CPMF). Em relação a estas, o PSDB não
abre mão de votar contra.
Obstruções e morosidade - Há, ainda, o problema
das obstruções que podem ser observadas no
plenário das duas Casas. Principalmente na
Câmara, por conta da decisão de Eduardo Cunha de
só autorizar a mudança nas trocas das comissões
técnicas após sair decisão do Supremo Tribunal
Federal (STF) sobre as dúvidas apresentadas por
ele em relação ao rito da comissão do
impeachment. A medida é tida como uma clara
chantagem de Cunha para protelar os trabalhos e
manter, nestas comissões, os atuais integrantes –
muitos deles, seus aliados e indicados por ele no
ano passado.
E nesse fogo cruzado, há a preocupação em
evitar que os trabalhos fiquem muito prejudicados
ao longo do ano, uma vez que 2016 será marcado
pela realização das olimpíadas e por eleições
municipais. "Precisamos fazer um esforço para
compatibilizar o funcionamento do Congresso com
estes eventos, de forma a fortalecer o papel
institucional do Parlamento brasileiro. Há muita
coisa para ser votada", alertou na última quintafeira o senador Renan Calheiros.
Resta saber se, depois de terem se
autoproclamado um super feriado de carnaval que
começou, no Legislativo, na quinta-feira antes do
sábado gordo e só terminou neste domingo
(resultando em 11 dias de folga, no total), os
deputados e senadores demonstrarão entusiasmo
para dar celeridade a esta agenda e demonstrar
maior produtividade este ano do que em 2015 que foi marcado por muitas discussões e a
aprovação bem maior de propostas de caráter
conservador que em anos anteriores.
Fonte: Rede Brasil Atual
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Congresso: contas do
governo e processos
contra Cunha e Delcídio
estão na pauta

Paulo Paim prevê difícil
aprovação de nova
reforma da Previdência
A mulher tem tripla jornada e salários
menores do que os dos homens. Essas são duas
razões pelas quais o senador Paulo Paim (PT-RS)
(foto) discorda da ideia do governo federal de
encaminhar uma proposta igualando o tempo de
serviço mínimo exigido para a aposentadoria entre
homens e mulheres. Na prática, a medida iria
aumentar cinco anos para o homem (passando de
60 para 65 anos) e dez anos para mulher (passando
de 55 para 65 anos). Paim também avalia que não
há clima político para aprovação de matéria dessa
natureza no Congresso, caso o governo decida
mesmo encaminhar a matéria.
Fonte: Agência Senado

Após mais de uma semana com os
corredores completamente vazios por causa do
carnaval, deputados e senadores retomam as
atividades nesta terça-feira (16). A volta ao
trabalho dos parlamentares deve ser marcada
pelos debates em torno dos processos de cassação
do presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDBRJ), e do senador Delcídio do Amaral (PT-MS).
O senador, preso na Operação Lava Jato,
tem até a próxima quinta-feira (18) para
apresentar defesa ao Conselho de Ética e
convencer os colegas de que não quebrou o decoro
parlamentar ao oferecer dinheiro e sugerir uma
rota de fuga para livrar o ex-diretor da Petrobras
Nestor Cerveró da prisão.
O Conselho de Ética da Câmara voltará a
analisar o parecer do deputado Marcos Rogério
(PDT-RO) pela continuidade das investigações
contra o presidente da Casa. A votação desse
relatório, em dezembro, foi anulada pelo vicepresidente da Câmara, Waldir Maranhão (PP-MA),
a pedido de Carlos Marun (PMDB-MS), ambos
aliados de Cunha.
Outro assunto que também estará sob os
holofotes é o relatório do senador Acir Gurgacz
(PDT-RO) com parecer contrário ao entendimento
do Tribunal de Contas da União (TCU) que
recomendou a rejeição das contas do governo de
2014. Apresentado no final de dezembro, o
relatório defende a aprovação, com ressalvas, das
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contas da presidenta Dilma. A expectativa é que o
relatório seja votado até 6 de março.
Início do ano legislativo - Na primeira semana de
trabalho, antes do carnaval, a produção dos
parlamentares foi pequena. A Câmara aprovou
uma medida provisória (MP), a 692/15, que
aumenta o Imposto de Renda dos contribuintes
que tiveram ganhos com venda de imóveis,
veículos, ações e outros bens. O texto, parte do
ajuste fiscal, ainda precisa da aprovação dos
senadores.
No Senado apenas o Estatuto da Primeira
Infância foi aprovado. O texto, que aguarda sanção
da presidenta Dilma Rousseff, tem como principal
novidade a ampliação da licença-paternidade dos
atuais cinco dias para 20 dias.
Fonte: Portal EBC

Custo de vida em São
Paulo avança 1,8% em
janeiro
O Índice do Custo de Vida no município de
São Paulo registrou alta de 1,8% em janeiro, em
relação a dezembro, segundo o Departamento
Intersindical
de
Estatística
e
Estudos
Socioeconômicos (Dieese). Os grupos educação e
leitura (6,77%), transporte (2,70%) e alimentação
(2,51%) tiveram as maiores altas.
No grupo educação e leitura, as
mensalidades escolares subiram 6,84%. A variação
do subgrupo leitura (5,35%) deveu-se ao aumento
dos preços das revistas (12,04%).

No subgrupo do transporte foram
observados aumentos. Vários itens do transporte
coletivo (5,61%) apresentaram reajuste: ônibus
intermunicipal (7,4%), metrô (6,46%), trem (6,43%)
e ônibus municipal (5,76%).
As taxas dos subgrupos da alimentação
(2,51%) foram as seguintes: produtos in natura e
semielaborados (3,69%), alimentação fora do
domicílio (1,52%) e indústria alimentícia (1,5%).
Entre os legumes, as maiores variações
entre os produtos in natura e semielaborados
foram abobrinha (34,88%), tomate (32,61%),
vagem (31,11%), pepino (21,46%) e pimentão
(13,74%). Todas as raízes e tubérculos tiveram o
valor aumentado, com destaque para cenoura
(20,97%), beterraba (17,68%), cebola (16,97%) e
batata (13,80%).
As altas mais expressivas do subgrupo
indústria da alimentação ocorreram para açúcar
(7,69%), bolo (3,83%), pão industrializado (3,80%),
óleo (3,48%), café em pó (2,47%), bolacha e
biscoito (2,22%), leite em pó (1,88%), refrigerante
(1,84%), pão francês (1,28%) e condimento
(1,05%). A salsicha (-3,63%) registrou queda.
Na alimentação fora do domicílio, o
aumento se deu tanto nas refeições principais
(1,36%), quanto nos lanches matinais e vespertinos
(1,74%).
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

Fórum reúne-se amanhã
para debater crescimento
e cronograma da
Previdência

Trabalhador com salários
atrasados terá indenização
menor por abandono

O ministro do Trabalho e Previdência Social,
Miguel Rossetto, informou que a principal pauta da
próxima reunião do Fórum de Debates sobre
Políticas de Emprego, Trabalho e Renda e de
Previdência Social, marcada para amanhã (17), é o
plano de recuperação de crescimento para o país.
O tema foi um compromisso assumido pelo
governo após a presidenta Dilma Rousseff receber
de representações sindicais e patronais o
documento Compromisso pelo Desenvolvimento.
“Nesse encontro vamos também definir o
cronograma de discussões sobre a Previdência, em
comum acordo com sindicalistas e empresários”,
adiantou o ministro. Rossetto afirmou que o
governo ainda não possui uma proposta
consolidada, mas estudos e reflexões. “Existem
várias alternativas. Vamos tratar esse assunto com
a responsabilidade e com a amplitude social que
ele exige. Nossa meta é consolidar uma Previdência
que seja justa e sustentável”, disse.
Fonte: MTE

Se as duas partes de uma relação de
emprego têm culpa recíproca na situação que
levou ao fim do contrato de trabalho, a indenização
que deveria ser paga em caso de culpa exclusiva do
empregador pode ser reduzida à metade. Foi o que
aconteceu na relação de trabalho de um
programador de computação de Curitiba com uma
empresa de editoração: a companhia deixou de
pagá-lo por três meses e ele abandonou o posto
sem avisar.
Assim, a 6ª Turma do Tribunal Regional do
Trabalho da 9ª Região (PR) manteve a decisão da
12ª Vara do Trabalho de Curitiba que entendeu ter
havido culpa recíproca nos motivos que
ocasionaram a ruptura do contrato.
"Ainda que o artigo 483, parágrafo 3º, da
CLT, autorize ao empregado, nas hipóteses em que
o empregador deixe de cumprir com suas
obrigações contratuais, 'pleitear a rescisão de seu
contrato de trabalho e o pagamento das
respectivas indenizações, permanecendo ou não
no serviço até final decisão do processo', essa
prerrogativa não é absoluta e nem pode ser
exercida a qualquer tempo e modo pelo
trabalhador", concluiu a 6ª Turma.
Processo 07096-2015-012-09-00
Fonte: Consultor Jurídico
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Projeto permite
pagamento de FGTS
incorporado ao salário do
trabalhador
A Câmara dos Deputados analisa o Projeto
de Lei 2308/15, do deputado Eduardo Cury (PSDBSP), que dá ao trabalhador o direito de optar pelo
recebimento dos valores do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) mensalmente,
incorporado ao salário.
Segundo Eduardo Cury, o projeto não gera
custo adicional ao empregador e permite que o
trabalhador aplique ou gaste o dinheiro conforme
sua necessidade. Ele ressalta que, atualmente, são
baixos os rendimentos do FGTS, corrigido pela Taxa
Referencial (TR) mais juros de 3% ao ano, ou seja,
metade da correção da poupança.
O deputado afirma que essa remuneração
seria muito melhor se o trabalhador tivesse a
liberdade de aplicar os recursos. Hoje, o FGTS é
gerido pelo governo. “Se é um benefício do
trabalhador, se é um direito do trabalhador, por
que não permitir que ele tome conta desse
dinheiro e faça a destinação correta, a mais
prioritária que ele achar, naquele momento,
naquela fase da sua vida?", questiona Cury.
Parecer contrário - O tema deve gerar polêmica.
Na Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, o deputado Benjamin Maranhão
(SD-PB) apresentou parecer pela rejeição do
projeto. O relatório, ainda não votado, destaca a
importância do FGTS como patrimônio financeiro
nacional, uma vez que os recursos são utilizados

"na execução de obras de melhoria da qualidade de
vida da população, notadamente a de baixo poder
aquisitivo".
Benjamin Maranhão ressalta que, conforme
divulgado pela Caixa Econômica Federal, gestora
do fundo, os ativos somaram R$ 365 bilhões e o
patrimônio líquido somou R$ 64,5 bilhões em 2013.
O deputado observou que esses recursos são
praticamente a única fonte de receitas de que
dispõem estados e municípios para financiamento
e aplicação em moradia popular, saneamento
básico e infraestrutura urbana.
Em seu parecer, o parlamentar citou outros
números relacionados ao FGTS: só em 2013, foram
aplicados mais de R$ 48 bilhões na construção de
495 mil unidades habitacionais. Além disso, mais
de 380 mil famílias foram beneficiadas pela
concessão de descontos nos financiamentos
contratados; quase 9 milhões de pessoas foram
beneficiadas com obras de saneamento básico;
mais de 20 milhões de pessoas foram
contempladas pela aplicação na área de
infraestrutura urbana; e mais de 3,5 milhões de
empregos foram gerados ou mantidos, em razão
dos empreendimentos.
O projeto tem caráter conclusivo e será
votado
pela
Comissão
de
Trabalho.
Posteriormente, o texto deverá ser analisado pelas
comissões de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça.
Fonte: Agência Câmara
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