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Brasília, 7 de fevereiro de 2017

Centrais e Dieese reúnem
sindicalistas para debater
reforma da Previdência
As Centrais Sindicais e o Dieese realizam
nesta terça-feira (7) e quarta (8), em São Paulo, o
seminário Reforma da Previdência Social - Desafios
e Ação Sindical. O evento servirá para discutir a PEC
287 enviada pelo governo Temer ao Congresso.
O Seminário é parte de uma série de ações
que visam debater, informar e mobilizar o
movimento sindical e a sociedade para resistir às
mudanças que o governo quer efetuar na
Seguridade Social. O sindicalismo rechaça algumas
propostas apresentadas na previdência pública,
que restringem direitos e penalizam a população –
em especial os mais pobres, mulheres e idosos.
As entidades irão pleitear alterações no
texto da PEC, durante sua tramitação no Congresso
Nacional. João Carlos Gonçalves (Juruna),
secretário-geral da Força Sindical, disse à Agência
Sindical que o seminário servirá para unificar as
propostas que as Centrais negociarão com os
parlamentares.
O presidente da Nova Central no Estado de
São Paulo, Luiz Gonçalves (Luizinho), avalia que a
iniciativa é ótima e serve para unir sindicalistas e
trabalhadores na luta contra a reforma. "Nós
precisamos preparar nossos dirigentes e fazê-los
compreender bem o que é essa proposta. Só assim,
eles poderão esclarecer e convencer os

trabalhadores a resistirem aos ataques do
governo", destaca.
Dieese - Para o diretor-técnico Clemente
Ganz Lucio, o seminário vai além da necessidade do
movimento sindical conhecer a proposta de
reforma da Previdência. "É preciso construir uma
visão sindical acerca de um projeto de
continuidade sustentável da Previdência Social. Por
um lado, garantindo pleno acesso aos benefícios
previdenciários e à assistência social. Por outro,
assegurando fontes de financiamento compatível
com esse propósito", ressalta.
Tramitação - Logo depois de reeleito
presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia
(DEM-RJ) anunciou que a comissão especial que vai
tratar da matéria será instalada nesta semana. Ele
indicou Sergio Zveiter (PMDB-RJ) e Arthur Maia
(PPS-BA)
como
presidente
e
relator,
respectivamente.
Diap - Marcos Verlaine, assessor do Diap,
avalia que a escolha dos parlamentares pode
complicar a negociação de mudanças no texto.
"Artur Maia foi o relator do projeto da
terceirização, aprovado na Câmara sob protestos
do sindicalismo. Esses dois nomes estão alinhados
com os interesses do governo e do mercado. Isso
pode dificultar o diálogo com as Centrais", afirma.
Fonte: Agência Sindical
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Relator da reforma vai
propor debate sobre
números do setor
Arthur Oliveira Maia quer a realização de audiência
para verificar o valor do deficit previdenciário e as
projeções para o futuro
O relator da reforma da Previdência (PEC
287/16), deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA),
pretende propor uma audiência para avaliar os
números do setor, de modo a verificar quanto é o
deficit e quais são as projeções para o futuro. O
debate será sugerido na comissão especial da
reforma da Previdência, que deve ser instalada
nesta semana.
Oliveira Maia explicou que os deputados
precisam entender que a reforma não é uma
questão de governo, mas de Estado. Isso porque a
Previdência tem impacto sobre várias gerações e a
tendência é de menor crescimento da população
jovem e de maior expectativa de vida. No Brasil, a
Previdência funciona sob o regime de repartição.
Não há um cálculo para saber se as contribuições
suportam os benefícios futuros. São os
trabalhadores da ativa que suportam os benefícios
dos atuais aposentados.
Em 2016, a diferença entre arrecadação e
benefícios foi de R$ 150 bilhões. Mas os críticos à
reforma lembram que várias contribuições sociais
deveriam custear o sistema, mas são usadas para
outros fins.
Debate amplo - Arthur Oliveira Maia disse
que pretende conduzir a relatoria de forma aberta,
sem partir de nenhuma ideia fixa sobre o tema. "Eu

aprendi que, com quanto menos ideias fixas o
relator começa um debate, mais fácil é construir
uma linha mestra que contemple o sentimento
médio da Casa. Então eu não tenho porque me
posicionar antes de começar os debates. Os
debates são justamente para que a gente possa
convencer e ser convencido", declarou.
O relator antecipou, no entanto, que alguns
fatos evidenciam a necessidade, por exemplo, de
fixar uma idade mínima para a aposentadoria. "O
trabalhador entra no mercado de trabalho com 20
anos e se aposenta após 30 anos. E depois vive até
os 85. Ele contribuiu 30 anos com 28% – a parte
dele e do empregador – e depois a Previdência
pagará a ele 100% do salário durante 35 anos. Não
há conta que feche", disse Oliveira Maia.
Hoje não há idade mínima no sistema do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mas, na
prática, o fator previdenciário desestimula as
aposentadorias precoces porque reduz o valor de
quem se aposenta muito cedo. Pela reforma, a
idade mínima seria de 65 anos para qualquer
pessoa; o que, no caso da servidora pública mulher,
eleva a expectativa de aposentadoria em 10 anos.
O tempo de contribuição mínimo também
aumenta de 15 para 25 anos, mas o benefício
integral pelo teto só seria alcançado por quem
conseguir contribuir por este teto durante 49 anos.
A reforma também mexe com os benefícios
assistenciais e com a pensão por morte.
O presidente da Câmara dos Deputados,
Rodrigo Maia, espera aprovar a reforma da
Previdência na Casa até o final de março.
Fonte: Agência Câmara
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Regulamentação de
terceirização é uma das
prioridades do Senado
A regulamentação do trabalho terceirizado é
uma das prioridades do Senado neste ano. A
terceirização das chamadas atividades-fim é um
dos pontos mais polêmicos do projeto de lei (PLC
30/2015) já aprovado na Câmara dos Deputados e
que está pronto para ser votado no Senado.
O senador Randolfe Rodrigues (Rede
Sustentabilidade–AP) apresentou uma proposta
(PLS 339/2016 ) que proíbe a terceirização das
atividades-fim, assim como a terceirização por
pessoas físicas, práticas permitidas pelo projeto da
Câmara.
O senador Paulo Paim (PT–RS), relator dos
dois projetos de lei, adianta que pretende
promover mais audiências públicas sobre o tema.
Paim afirma que o projeto de origem da Câmara
precisa ser revisto, já que a terceirização das
atividades-fim significa um retrocesso para os
trabalhadores.
Fonte: Agência Senado

DIAP: Formação política e
sindical urgente
Os sindicatos, os movimentos sociais e os partidos
comprometidos
com
o
bem-estar
dos
trabalhadores devem assumir imediatamente esse
desafio, sob pena de retrocesso social.
Antônio Augusto de Queiroz*

Frente à ofensiva dos três poderes (Executivo,
Legislativo e Judiciário) e do mercado (produtivo e
financeiro) sobre os direitos (trabalhistas e
previdenciários) dos trabalhadores do setor público e
da iniciativa privada, com fortes campanhas na mídia
(impressa, radiofônica e televisão, inclusive na
internet), é fundamental que o movimento sindical
invista na formação de quadros para fazer frente a
essa realidade adversa.
A despolitização presente na sociedade,
alimentada pela imprensa e reproduzida de forma
acrítica nas redes sociais, se não for enfrentada à
altura, com contrapontos qualificados e bem
fundamentados, além de prejudicar o cidadão em
suas variadas dimensões (eleitor, trabalhador,
contribuinte, usuário de serviço público, etc), irá
fortalecer as teses governamentais e de mercado,
que priorizam a competição, a produtividade e o
lucro em detrimento do salário.
O debate, em face do processo de
impeachment, ficou interditado. Muita gente que
apoiou o afastamento da ex-presidente — por
assimetria de informação ou por indignação com os
rumos que o governo vinha tomando — mesmo não
concordando com a agenda do governo Michel
Temer, como as reformas trabalhista e
previdenciária, não consegue dialogar e somar forças
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no enfrentamento à agenda do governo com as
forças que foram contrárias ao impeachment. É
preciso restabelecer o diálogo e a aliança, sob pena
de todos perderem nesse processo.
O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso,
em artigo no jornal o Globo de 5/02/16, reconhece
que “adotar políticas que favoreçam mais o capital do
que o trabalho, ou vice-versa, depende da orientação
político do governo”. E o atual governo claramente
fez a opção pelo capital, ao congelar, em termos reais
os gastos públicos não-financeiros, e ao propor as
reformas previdenciária e trabalhista, ambos com
supressão de direitos dos segurados e trabalhadores,
públicos e privados.
Com a correlação de forças existente no
governo e no Parlamento, e com a clareza de há
déficit de quadros para fazer esse enfrentamento, se
o movimento sindical não fizer um investimento
massivo em formação, conscientizando a classe
trabalhadora de seus direitos, dificilmente terá
condições de travar essa batalha com êxito, e correrá
sério risco ou a ameaça concreta de redução ou
mesmo extinção de direitos.
A formação sindical, nesse contexto, passou a
ser indispensável para atrair novos militantes,
constituir novas lideranças, resgatar a consciência
política, reforçar valores cívicos e éticos e,
principalmente, para dar continuidade à luta em
defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores,
servidores e aposentados e pensionistas.
Para contribuir com esse processo de
enfrentamento a essa investida em bases neoliberais
sobre os direitos dos assalariados, o DIAP vai relançar
neste mês de fevereiro de 2017, em edição atualizada
e ampliada, a cartilha “Para que serve e o que faz o
movimento sindical”, uma ferramenta fundamental
para ajudar na formação de novos quadros sindicais.
Nesse
ambiente
de
intolerância
e
individualismo exacerbado — em que os fatos, a
verdade e valores como solidariedade tem ficado em
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segundo plano — é urgente resgatar o sentido de
solidariedade, de tolerância, de consciência política e
cidadã, da unidade de ação de todos os que desejam
e lutam por um mundo melhor, independentemente
de terem divergido no processo de impeachment. E
isso só será possível com informação, qualificação e
conscientização, portanto, com formação política. Os
sindicatos, os movimentos sociais e os partidos
comprometidos com o bem-estar dos trabalhadores
devem assumir imediatamente esse desafio, sob
pena de retrocesso social. Mãos à obra.

(*) Jornalista, analista político e diretor de
Documentação do Diap
Fonte: Diap

Trabalho a distância deve
ser votada em comissão
A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) deve
votar um projeto que regulamenta o trabalho a
distância e o teletrabalho (PLS 326/2013). O texto,
de autoria do senador Eduardo Amorim (PSDB-SE),
altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e
estabelece duas categorias de trabalho remoto: o
regular, quando o profissional dá expediente fora
da empresa, como representantes comerciais e
motoristas; e o chamado teletrabalho, feito com o
auxílio de novas tecnologias e equipamentos
eletrônicos, como internet, telefones celulares e
computadores.
Fonte: Agência Senado
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Descanso mínimo antes de
hora extra é exclusivo para
mulher
Os 15 minutos mínimos de descanso entre o
fim de uma jornada e o reinício do trabalho de
modo extraordinário foram estabelecidos para
beneficiar a mulher, a fim de resguardar as
diferenças biológicas existentes entre os sexos.
Assim, não faz sentido estender este direito aos
trabalhadores do sexo masculino.
Com este entendimento, a 5ª Turma do
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Rio Grande
do Sul) manteve sentença que negou a extensão
deste direito a ex-empregado de empresa de
transportes, no bojo de uma reclamatória
contendo vários pedidos.
No primeiro grau, o autor sustentou que o
benefício deve ser aplicado também aos
trabalhadores homens, em face do princípio da
isonomia (artigo 5º, inciso I, da Constituição).
Argumentou que, quanto maior é a jornada, maior
o cansaço físico e/ou mental do trabalhador,
deixando-o mais exposto a situações que colocam
em risco sua segurança. O juízo da 15ª Vara do
Trabalho de Porto Alegre indeferiu o pedido.
Na corte, o relator do recurso,
desembargador Clóvis Schuch dos Santos,
informou que o benefício está previsto no artigo
384 da Consolidação das Leis do Trabalho, inserido
no Capítulo III, que trata da Proteção do Trabalho
da Mulher. Explicou que o intervalo permite a
remuneração com o adicional de 50% do valor da
remuneração da hora normal de trabalho, pela

aplicação analógica do artigo 71, parágrafo 4º, da
CLT.
Schuch disse que o Supremo Tribunal
Federal posicionou-se no sentido de que a previsão
contida no artigo 384 da CLT não justifica a violação
do artigo 5º, inciso I, da Constituição. O
entendimento foi firmado quando o STF apreciou o
Incidente de Constitucionalidade no julgamento
TST-IIN-RR-1.540/2005-046-12-00.5, na sessão de
13 de fevereiro de 2009. Na mesma linha, pontuou,
segue a Súmula 65 do TRT-4, que só o confere à
empregada mulher.
"Isso porque as peculiaridades e as
diferenciações biológicas havidas entre o sexo
feminino e masculino acarretam reações diversas
quando submetidos a condições de trabalho mais
gravosas, buscando o dispositivo legal preservar a
saúde e segurança do trabalho da mulher",
escreveu no acórdão.
Fonte: Consultor Jurídico

Atraso no pagamento dos
salários é falta grave do
empregador e autoriza a
rescisão indireta do
contrato de trabalho
É que o salário, na grande maioria dos
casos, é a única fonte de renda do trabalhador,
indispensável para a sobrevivência dele e de sua
família.
"O reclamante trabalhava para uma
empresa prestadora de serviços de limpeza e
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manutenção e procurou a JT pretendendo a
rescisão indireta do contrato de trabalho, ao
argumento de que a empregadora vinha
descumprindo vários direitos trabalhistas, inclusive
atrasando o pagamento dos salários. O caso foi
analisado pelo juiz Vitor Salino de Moura Eça, em
atuação na 12ª Vara do Trabalho de Belo
Horizonte/MG, que acolheu o pedido do
trabalhador. O magistrado constatou que a
empregadora, de fato, estava pagando os salários
de seus empregados, incluindo o reclamante, com
atraso, o que é motivo suficiente para a rescisão
indireta do contrato. É que o salário, na grande
maioria dos casos, é a única fonte de renda do
trabalhador, indispensável para a sobrevivência
dele e de sua família.
A empregadora não negou a ocorrência de
atrasos no pagamento dos salários e argumentou
que havia sido iniciado processo de mediação junto
ao Ministério Público do Trabalho, com a presença
da empregadora, do sindicato da categoria e das
empresas tomadoras dos serviços. Juntou,
inclusive, ao processo a ata da audiência realizada
na mediação (que corre sob o nº
001244.2014.03.000/2), na qual os envolvidos
acertaram que os empregados seriam demitidos e
receberiam os salários atrasados e as verbas da
rescisão.
Para o julgador, a simples existência dessa
mediação e do acerto ali realizado já mostra que o
atraso no pagamento dos salários ao reclamante
era, de fato, uma realidade, constituindo prova
suficiente do cometimento da falta grave pela
empregadora, o que autoriza a rescisão indireta do
contrato de trabalho. É que, como na ata do acordo
para pagamento dos salários atrasados não consta
o nome dos trabalhadores incluídos nesse acerto,

não há como se presumir que o reclamante era um
deles.
Nesse contexto, o magistrado concluiu pela
rescisão indireta do contrato de trabalho do
reclamante, na forma do disposto no artigo 483,
alínea d, da CLT, condenando a empresa a pagar ao
trabalhador as verbas rescisórias decorrentes,
incluindo os salários atrasados. A empresa não
recorreu da sentença ao TRT-MG. PJe: Processo nº
0000643-25.2014.5.03.0012.
Sentença
em:
30/05/2014
Fonte: Jusbrasil

A empresa pode alterar o
horário de trabalho do
funcionário?
Alteração de horário de trabalho é sim permitido.
Está regulado no Artigo 468 da CLT que diz:
Artigo 468 Nos contratos individuais de
trabalho só é lícita a alteração das respectivas
condições por mútuo consentimento, e ainda
assim desde que não resultem, direta ou
indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena
de nulidade da cláusula infringente desta garanti.
* Vide arts 7.º, VI, XXVII, 37, XV, DA CF DE 1988 E
17 DO ADCT
Parágrafo único: Não se considera alteração
unilateral a determinação do empregador para que
o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo,
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anteriormente ocupado, deixando o exercício de
função de confiança.
Essas mudanças só podem ser feitas
quando há um mútuo consentimento. Só pode
acontecer quando o funcionário concorda com
essas mudanças, e essas mudanças também não
podem trazer prejuízos ao trabalhador.
Exemplo: Trocar o trabalhador do turno
noturno para o diurno numa filial que seja longe da
casa dele e que tenha difícil acesso e que tenha
dificuldade de obter condução para o trabalho, isso
trará um prejuízo para o trabalhador, e essa
alteração é inválida.
Toda alteração, seja de horário de turno ou
de sede de filial, que não tenha a autorização
expressa por escrito pelo funcionário ela é nula,
não existe, ela não pode acontecer e deve ser
desfeita.
Porém fique atento: A mudança só pode ser
feita quando tiver uma aceitação expressa de você,
funcionário.
Fonte: Jusbrasil

ANIVERSARIANTES
A Diretoria da CONTRICOM cumprimenta o
colega Antônio Bezerra da Silva - Suplente do
secretário para Assuntos Econômicos NORTE/NORDESTE, pelo transcurso de seu
aniversário na data de ontem, desejando-lhe muita
paz, saúde, felicidades e realizações.
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