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BOLETIM 291
Brasília, 8 de fevereiro de 2017
Em alerta o movimento sindical!!!

Relator da reforma
trabalhista defende
prevalência de acordos
coletivos sobre a lei
Indicado relator da reforma trabalhista em
análise na Câmara, o deputado Rogério Marinho
(PSDB-RN) é favorável a um dos principais pontos
da proposta: a prevalência dos acordos firmados
coletivamente sobre o que diz a legislação.
Segundo ele, a mudança vai fortalecer os
sindicatos.
A reforma encaminhada pelo governo (PL
6787/16) prevê a validade do negociado sobre o
legislado em relação a 13 pontos, o que tem
provocado críticas de sindicatos. A Central Única
dos Trabalhadores, por exemplo, afirma que a
negociação poderá ser feita com um representante
dos trabalhadores nas empresas com mais de 200
empregados. Não seria necessário o apoio sindical.
Alguns dos pontos sujeitos a acordo são a
jornada de trabalho de 220 horas mensais e os
planos de cargos e salários. Rogério Marinho
lembra que direitos como férias, 13º salário e FGTS
não estão na lista.
"Eu sou favorável porque, se a relação entre
as partes aponta no sentido de que há necessidade
de flexibilizar determinadas situações, como
jornada de trabalho e salários para preservar

empregos e, desta forma, garantir que não se
aumente ainda mais o total de desempregados no
Brasil; eu vejo isso como absoluto bom senso. Pior
é o cenário que nós nos encontramos", afirma.
Marinho vai propor também o aumento do
prazo do trabalho temporário para 180 dias. A
reforma enviada pelo governo eleva o prazo dos
atuais 90 dias para 120 dias, prorrogáveis por mais
120.
Jornada móvel - O deputado afirma, ainda,
que quer incluir o trabalho intermitente na
discussão da reforma trabalhista. "É a jornada
móvel por hora ou por empreitada. Hoje é uma
realidade no mundo inteiro e o Brasil não tem uma
legislação a respeito do assunto. Você trabalhar,
por exemplo, no fim de semana. Trabalhar no
período noturno e, na semana seguinte, trabalhar
no diurno. É você ter a possibilidade de ter vários
empregadores e não apenas um. Tudo respeitando
evidentemente os direitos que eu preconizei
anteriormente: proporcionalidade do 13º, das
férias, do FGTS."
Trabalho em casa - Rogério Marinho
defende também a regulamentação do
teletrabalho. "Trabalho em casa ou teletrabalho. É
necessária uma legislação que agasalhe essa
situação, que é uma situação de fato. Pessoas que
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fazem trabalhos, elaboram pareceres, fazem
projetos nas suas residências e depois entregam ao
seu empregador."
A reforma trabalhista também prorrogou
até 2019 o programa que permite às empresas em
dificuldades financeiras reduzir a remuneração e a
jornada de trabalho de seus empregados em até
30%, contanto que não sejam demitidos sem justa
causa.
A comissão especial que vai analisar a
reforma trabalhista deve ser instalada nesta
quinta-feira.
Fonte: Agência Câmara

Câmara cria comissões
para analisar reformas da
Previdência e trabalhista
Os atos de criação das comissões especiais
para analisar o mérito das reformas da Previdência
e trabalhista foram lidos na sessão plenária desta
terça-feira (7) da Câmara dos Deputados. A leitura
dos atos é uma exigência regimental para oficializar
a criação das comissões. A partir daí, os líderes
partidários têm até 48 horas para indicarem os
representantes de suas bancadas para a
composição dos colegiados.
Uma das comissões vai debater e analisar o
mérito da Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
287, que trata da reforma da Previdência Social,
enviada à Câmara no final do ano passado pelo
governo. A outra comissão vai analisar as
mudanças na reforma trabalhista propostas no
Projeto de Lei do Executivo (PL) 6.788/16. Cada

uma delas será formada por 37 deputados titulares
e igual número de suplentes.
Como a distribuição das vagas nas
comissões é proporcional ao tamanho das
bancadas ou blocos partidários, os partidos que
integram a base governista terão a ampla maioria
de integrantes tanto na comissão que vai analisar a
PEC da Previdência quanto na comissão que vai
discutir a reforma trabalhista. Os aliados do
governo farão a indicação de 29 deputados
titulares e igual número de suplentes. As bancadas
de oposição terão direito a oito indicações de
titulares e oito de suplentes.
A instalação das duas comissões e a
respectiva eleição dos presidentes e vices deverá
ocorrer na tarde de quinta-feira (9). Os relatores
das duas propostas serão indicados pelos
presidentes dos colegiados, mediante acordo
firmando entre os partidos. Os partidos já
definiram que caberá ao deputado Carlos Marun
(PMDB-MS) presidir a comissão que vai cuidar da
reforma da Previdência e a relatoria ficará com o
deputado Arthur de Oliveira Maia (PPS-BA). Em
relação à reforma trabalhista, a relatoria deverá
ficar com o Rogério Marinho (PSDB-RN). A
presidência ainda não está definida.
Mais cedo, ao anunciar que a leitura dos
atos seria feita hoje, o presidente da Câmara,
deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que a
criação das comissões e suas instalações nesta
semana não irão atrapalhar os debates.
Fonte: Agência Brasil
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Comissão da reforma da
Previdência quer concluir
trabalhos em até 80 dias
Indicado como presidente da comissão
especial que vai analisar a proposta de emenda à
Constituição (PEC) 287/16 que trata da reforma da
Previdência, o deputado Carlos Marun (PMDB-MS)
disse hoje (7) que espera concluir os trabalhos do
colegiado no prazo de 70 dias. A intenção é que a
proposta seja aprovada na Câmara dos Deputados
até o final de abril e depois encaminhada ao
Senado.
Segundo Marun, o governo defende que a
proposta seja votada nas duas casas legislativas
(Câmara e Senado) até o final do primeiro
semestre. “Estamos trabalhando com a perspectiva
de votarmos a reforma da Previdência ainda no
primeiro semestre tanto na Câmara como no
Senado. Isso traz para a comissão a
responsabilidade de, no prazo de 70 a 80 dias, ter
concluído o nosso trabalho”, disse.

Marun substituiu o deputado Sergio Zveiter
(PMDB-RJ) que desistiu do cargo de presidente no
final de semana. O deputado sul-mato-grossense
participou de uma reunião com o presidente da
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), no final da manhã
desta terça-feira, em que ficou acertado que a
instalação da comissão ocorrerá na quinta-feira (9).
Maia confirmou que também pretende
instalar, na quinta, a comissão especial voltada
para analisar o projeto de Lei PL 6.787/16, que
trata de mudanças nas leis trabalhistas. Deputados
da oposição criticaram a pressa na tramitação dos
temas e a falta de debate.
Para o líder do PCdoB na Casa, Daniel
Almeida (BA), o acordo era que os colegiados só
fossem instalados na próxima semana, juntamente
com as comissões permanentes. Segundo o
deputado, para adiar a instalação das duas
comissões para a semana que vem, a estratégia da
oposição vai ser protelar a indicação dos
integrantes dos colegiados: “começar os trabalhos
assim atropelando é muito ruim. A oposição vai
protelar essa indicação para que a democracia seja
preservada, para que todos os líderes tenham mais
tempo para refletir sobre as indicações dos
integrantes e possam indicar nomes adequados”,
disse.
A comissão especial será composta por 36
deputados, de acordo com a regra da
proporcionalidade das bancadas ou blocos. Com
isso, a maioria dos integrantes será da base do
governo. A comissão terá até 40 sessões plenárias
da Câmara para debater a matéria, para que então
ela seja levada à votação, em dois turnos, no
plenário da Casa.
Fonte: Agência Brasil
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Entidades de defesa da
mulher debatem reforma
da Previdência
Os impactos da reforma da Previdência na
vida das mulheres e as estratégias para impedir os
retrocessos na área serão debatidos nesta quartafeira (8) na Câmara dos Deputados.
As mudanças na aposentadoria estão
previstas em proposta de emenda à Constituição
(PEC 287/16), que será examinada por comissão
especial.
O debate é uma iniciativa da Frente
Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos
Humanos das Mulheres; da Frente Parlamentar em
Defesa dos Direitos Humanos; da Comissão de
Defesa dos Direitos da Mulher; da Secretaria da
Mulher, todos da Câmara; e da Procuradoria
Especial da Mulher do Senado Federal.
O evento está marcado para as 10 horas, no
plenário 11.
Fonte: Agência Câmara

Sindicato deve homologar
rescisão na presença do
trabalhador
A Justiça do Trabalho do Distrito Federal
anulou a homologação de um pedido de demissão,
sem a presença do trabalhador. A decisão foi da
juíza Audrey Choucair Vaz, em atuação na 15ª Vara
do Trabalho de Brasília. Segundo ela, o sindicato
deve confirmar a modalidade de rescisão com o

empregado, presencialmente, indagando-o se ele
foi coagido, se foi acometido por doença laboral, se
havia pagamento por fora, horas extras, entre
outras possíveis irregularidades.
“A homologação do TRCT não é um ato
meramente formal de opor um carimbo no
documento. (…) No caso concreto, o procedimento
citado só beneficia o empregador, nunca o
trabalhador. Como o trabalhador pode registrar
alguma ressalva quando da homologação?
Outrossim, a homologação é ato também de
interesse do Estado, a fim de evitar simulações que
prejudiquem a CEF, a União, etc.”, observou a
magistrada.
Conforme informações dos autos, o
entregador prestou serviços para uma empresa de
logística e distribuição do Distrito Federal de
fevereiro de 2011 a julho de 2015. De acordo com
a CLT, trabalhador com mais de um ano de empresa
precisa ter o pedido de demissão homologado pela
entidade sindical. Nesse caso, o sindicato
profissional, localizado no Rio de Janeiro,
homologou a rescisão do empregado na sede da
federação nacional da categoria, também no Rio de
Janeiro, sem a presença das partes. Os documentos
foram remetidos pela empresa.
Em sua defesa, a empresa de logística e
distribuição se limitou a reforçar que o trabalhador
pediu demissão e que o termo de rescisão foi
devidamente homologado pelo sindicato da
categoria profissional do empregado, sem
qualquer ressalva. O carimbo e a assinatura
comprovam que o termo de rescisão foi assinado
em agosto de 2015, na cidade do Rio de Janeiro. Ao
fundamentar a sentença, a juíza Audrey Choucair
Vaz citou obra do jurista Maurício Godinho
Delgado, o qual defende a presunção favorável ao
trabalhador nos casos em que não seja observada
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a assistência administrativa sindical, que é
obrigatória.
Com isso, a magistrada anulou o suposto
pedido de demissão do empregado e reconheceu
sua dispensa como imotivada, concedendo a ele
todas as verbas trabalhistas decorrentes dessa
modalidade de demissão, como saldo de salário,
aviso prévio indenizado, décimo terceiro e férias
proporcionais, FGTS sobre aviso prévio e décimo
terceiro, mais multa de 40% sobre o total dos
depósitos fundiários. A empresa deverá ainda
entregar as guias do termo de rescisão para
levantamento do FGTS e habilitação do seguro
desemprego do trabalhador, anotando o término
contratual na carteira de trabalho dele com a data
de 27 de julho de 2015. Processo nº 000124745.2015.5.10.015
Fonte: TRT10
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NOTA DE FALECIMENTO
É com profundo pesar e consternação que
comunicamos o falecimento do companheiro Ivanildo
Pereira Nunes (foto),50, tesoureiro do Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria de Construção, Civil do
extremo Sul da Bahia – SINTICESB.
Ivanildo Pereira Nunes foi um dos fundadores da
SINTICESB e também fundador, junto com Washington
de Souza, da Federação dos Trabalhadores na Indústria
da Construção e da Madeira nos Estados da Bahia
e Sergipe – FETRACOM-BASE.
O companhiero Ivanildo foi vítima de câncer
cerebral, com o qual lutava pela sobrevivência, sempre
esperançoso, há mais de 20 anos. Ivanildo deixa esposa
e três filhos.
Natural
de
Princesa
Isabel,
na
Paraíba, Ivanildo veio para a Bahia em 1990, compondo
o quadro de trabalhadores da Suzano Papel e Celulose
– empresa que se instalava na região do extremo-sul do
estado. Filiou-se ao PCdoB em 1994 e tornou-se
fundador do PCdoB em Teixeira de Freitas.
Salvador, 7 de Fevereiro de 2017
EDSON CRUZ DOS SANTOS
Presidente FETRACOM-BASE
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