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Paim propõe mobilização
contra pacote trabalhista e
previdenciário do governo
Tão logo sejam retomados os trabalhos
legislativos, em fevereiro, a Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa (CDH) do
Senado deverá se reunir para discutir a reforma
trabalhista e previdenciária que o governo
pretende conduzir em 2016.
A informação é do presidente da comissão,
senador Paulo Paim (PT-RS), que emitiu nota para
defender que "a sociedade civil se mobilize contra
esta barbárie".
Veja a íntegra da nota, que é intitulada "É
preciso resistir":
As centrais sindicais, confederações,
federações, sindicatos de base, associações de
classe e congressistas comprometidos com os
trabalhadores, aposentados e pensionistas
demonstraram publicamente a indignação com o
anúncio de um pacote do governo federal de
reformas trabalhista e previdenciária.
Na verdade, trata-se da retirada de
conquistas da nossa gente, o que é inaceitável.
Propor a idade mínima de 65 anos para efeito de
aposentadoria para homens e mulheres,
desvincular o salário mínimo dos benefícios
previdenciários, querer aprovar projetos como o
da "terceirização”, que não respeita a atividade-

fim, e ainda o famigerado "negociado sobre o
legislado”, que permite que a negociação
prevaleça, desrespeitando a lei, nem a ditadura e
os liberais do passado o fizeram.
Na primeira semana de fevereiro, com o
fim do recesso, a Comissão de Direitos Humanos
(CDH) chamará uma audiência pública para que a
sociedade civil se mobilize contra esta barbárie.
Fonte: Agência Senado

Índice de medo do
desemprego aumenta em
dezembro, informa CNI
O Índice de Medo do Desemprego
aumentou 36,8% em dezembro do ano passado na
comparação com o mesmo mês de 2014, informa
pesquisa da Confederação Nacional da Indústria
(CNI), divulgada esta semana.
Conforme o levantamento feito com 2.002
pessoas em 143 municípios, o Índice de Medo do
Desemprego alcançou 102,3 pontos em
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dezembro, muito acima da média histórica de 88,4
pontos.
No último trimestre do ano passado, o
medo do desemprego cresceu mais entre os
moradores de municípios com menos de 20 mil
habitantes, onde o índice subiu de 98,1 pontos em
setembro para 106,8 em dezembro. Nas cidades
com mais de cem mil habitantes, o índice caiu de
105,5 pontos em setembro para 101,3 pontos em
dezembro.
O Índice de Satisfação com a Vida encerrou
2015 em 95,1 pontos. Embora tenha aumentado
1,3% entre setembro e dezembro, o valor é 8,1%
menor que o registrado em dezembro de 2014.
A pesquisa foi feita entre 4 e 7 de
dezembro de 2015.
Fonte: Agência Brasil

Dilma sanciona novo
orçamento com vetos
A presidenta também sancionou com vetos
a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2016.
O texto foi publicado em edição extra do Diário
Oficial da União, com data de 31 de dezembro, e
traz, entre os vetos, dispositivo que previa
reajuste para os beneficiários do Bolsa Família. A
presidenta justificou que o reajuste não está
previsto no projeto de Lei Orçamentária de 2016.
“Assim, se sancionado, o reajuste
proposto, por não ser compatível com o espaço
orçamentário, implicaria necessariamente no
desligamento de beneficiários do Programa Bolsa
Família”, explicou na justificativa ao veto.
Fonte: Portal EBC

Acordo coletivo não pode
flexibilizar direitos à saúde
do empregado
Direitos voltados à proteção da saúde do
trabalhador são normas de ordem pública, não
podendo ser flexibilizados por meio de ajuste
coletivo. Assim entendeu a 4ª Turma do Tribunal
Regional do Trabalho da 3ª Região (MG) ao
conceder repouso semanal remunerado em dobro
aos empregados de uma companhia de
transportes público municipal.
O regime de plantão em fins de semana
havia sido reconhecido em primeiro grau, pois o
juízo avaliou que acordo coletivo estipulou folgas
compensatórias e pagamento de adicional para
regime de escala.
A relatora do caso no TRT-3, juíza
convocada Maria Raquel Ferraz Zagari Valentim,
avaliou que a categoria ficava sem descanso por
mais de sete dias consecutivos, embora todo
trabalhador tenha direito a ao menos 24 horas de
descanso por semana.
A julgadora disse que, embora a
Constituição Federal tenha prestigiado a
negociação coletiva e concedido poderes aos
sindicatos
representativos
das
categorias
econômica e profissional, permitindo que se
estipulem benefícios para os empregados e para
os empregadores com concessões recíprocas, essa
permissão não é ilimitada, devendo ser
respeitadas as regras mínimas de proteção do
trabalho e os direitos indisponíveis dos
empregados.
Assim, na visão da magistrada, o ajuste
coletivo que permite o labor por sete dias
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seguidos e a concessão do descanso somente
após esse período é inválido, pois contraria o
artigo 7º, XV, da Constituição e com o artigo 1º da
Lei 605/1969, que assegura a todo empregado o
direito ao repouso semanal remunerado
preferencialmente aos domingos, ou seja, após o
sexto dia laborado.
"Ademais, além do aspecto relacionado à
saúde dos trabalhadores, propiciando a reposição
das energias, não podem ser desprezados os
efeitos benéficos e necessários do repouso
semanal remunerado depois de seis dias de
trabalho quanto ao convívio familiar e social do
trabalhador", acrescentou a julgadora.
A relatora também citou que na situação
analisada os empregados trabalharam mais de
sete dias consecutivos, sendo que os
contracheques correspondentes não indicam o
pagamento em dobro pelo trabalho prestado no
dia de repouso. Com informações da Assessoria de
Imprensa do TRT-3.

SP), que recebeu parecer favorável do relator,
deputado Capitão Augusto (PR-SP).
“A problemática do assédio é infinitamente
mais ampla do que a forma conceituada e
criminalizada no Brasil. Na prática, existem
inúmeras maneiras que são exercidas como forma
de pressão psicológica que podem ser mais sutis e
perigosas”, salientou Capitão Augusto. “Assim, é
inadmissível que o crime esteja limitado à área
trabalhista e a condição de superior o
parlamentar”, acrescentou o parlamentar.
Hoje esse crime é caracterizado apenas
quando o constrangimento sexual parte do
superior hierárquico em relação ao subordinado,
não abrangendo os casos de assédio que ocorrem
entre subordinados.
O texto aprovado mantém a pena prevista
na lei atual para o assédio sexual incitado pela
vantagem hierárquica sobre a vítima, que varia de
2 a 6 anos de reclusão.
A proposta será agora apreciada pelo
Plenário da Câmara.

Fonte: Consultor Jurídico
Fonte: Agência Câmara

Comissão aprova proposta
que pune assédio sexual
A Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou
proposta que modifica o Código Penal (DecretoLei nº 2.848/40) para incluir a hipótese de crime
de assédio sexual envolvendo pessoas do mesmo
nível hierárquico, cuja pena será de detenção de 6
meses a 1 ano.
A medida está prevista no projeto PL
509/15, do deputado Major Olimpio Gomes (PMB-

Estelionato contra idosos
terá punição mais rígida a
partir de agora
A presidente da República, Dilma Rousseff,
sancionou projeto aprovado em dezembro pelo
Senado que dobra a pena para o crime de
estelionato contra idosos. Pelo Código Penal, a
punição para quem agir de má fé contra terceiro é
de um a cinco anos de prisão. Com a mudança, se
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alguém trapacear pessoas com mais de 60 anos,
poderá ser condenado a reclusão de 2 a 10 anos.
A Lei 13.228/2015, publicada na terça-feira (29)
no Diário Oficial da União, é oriunda do Projeto de
Lei da Câmara 23/2015, relatado pelo senador
Marcelo Crivella (PRB-RJ) na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). O senador
destacou a importância da medida, lembrando
que diversos idosos acabam endividados ou ficam
sem o salário porque alguém se valeu de senhas
bancárias, cartão de crédito, compras em lojas ou
de procuração. O senador citou em especial casos
de pacientes com a doença de Alzheimer ou com
outros problemas degenerativos.
— E aquela pessoa que está com o mal de
Alzheimer, acaba um parente pagando por ela
porque não há uma comprovação. Ela não
consegue se lembrar, não consegue se justificar e
se defender. Essas coisas, se investigadas e se
descoberto que o meliante fez isso de má fé, a
pena será agravada e ele passará muito tempo na
cadeia — comemorou.
De acordo com a seguradora MetLife, em
2010, os idosos norte-americanos perderam cerca
de US$ 3 bilhões com golpes e exploração
financeira. O estudo revelou que 51% dos
fraudadores eram pessoas desconhecidas e 34%,
familiares, amigos e vizinhos. No Brasil, de acordo
com o IBGE, 62% dos idosos eram responsáveis
pelos domicílios no ano de 2000.
Fonte: Agência Senado

Novo Salário Mínimo vai
injetar R$ 51,5 bilhões

O salário mínimo passou de R$ 788 para R$
880, um reajuste de 11,67%, que beneficia 48
milhões trabalhadores e aposentados, urbanos e
rurais.
O reajuste representa um incremento de
renda na economia brasileira de R$ 51,5 bilhões
em 2016, informa o Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).
Além de combater a pobreza e melhorar a
qualidade de vida de uma grande parte da
população, a valorização constante do salário
mínimo representa, ainda, um fator de estímulo e
fortalecimento do mercado interno.
Um estudo divulgado neste ano pela
Organização das Nações Unidas (ONU) indica que
a valorização do salário mínimo foi o principal
fator para a queda da desigualdade no Brasil.
O novo aumento dá continuidade à política
de valorização do salário mínimo, formalizada por
Lei em 2007, e que garantiu um aumento real de
76% no seu valor entre 2003 e 2015.
A Lei Nº 13.152, de 29 de julho de 2015,
que dispõe sobre a política de valorização do
salário-mínimo e dos benefícios pagos pelo
Regime Geral de Previdência Social (RGPS),
também garantiu a continuidade da atual política
até 2019.
Fonte: MTE
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