BOLETIM 44
Brasília, 18 de janeiro de 2016

Banco Central sinaliza com
novo aumento da taxa de
juros esta semana
Esta semana, nos dias 19 e 20, o Comitê de
Política Monetária – COPOM, do Banco Central,
voltará a se reunir para discutir se eleva ou não a
atual taxa básica de juros, a Selic, que se hoje em
14,15%, a mais alta de nossa trajetória econômica
e uma das mais altas do mundo.
A avaliação de diversos especialistas é de
que, apesar das pressões em contrário, haverá um
novo aumento da taxa de juros, em razão do
aumento da inflação. O governo mantém, com
isso, sua estratégia de usar a taxa de juros como
principal instrumento de combate à inflação, o
que não deu certo nesses últimos anos, gerando
recessão e desemprego.
O governo federal gastou com juros de janeiro
a novembro de 2015 R$ 449,7 bilhões, 70% a mais
do que o total de recursos públicos desviados para
bancos e demais rentistas no mesmo período de
2014, de R$ 264,2 bilhões. Esses R$ 449,7 bilhões
representam 8,31% do PIB brasileiro, que é a
soma de todas as riquezas produzidas no país no
período, que foi de R$ 5,4 trilhões.
A opção do governo de praticar as taxas de
juros mais elevadas do planeta, a pretexto de
combater a inflação, provocou um desequilíbrio
de tal ordem na economia brasileira cujos
resultados foram verificados no ano passado, com
reflexos negativos para o crescimento da

economia e a geração de empregos. (veja dados
constantes em matéria no Boletim 43 da
CONTRICOM).
Por isso mesmo, as Centrais Sindicais e demais
organizações sociais organizaram esta semana
uma série de manifestações nas sedes do Banco
Central em vários estados da Federação com o
objetivo de protestar contra as altas taxas de juros
praticadas pelo governo.
Fonte: Comunicação CONTRICOM

Dilma diz que esforço do
governo é para impedir
aumento do desemprego
A presidenta Dilma Rousseff disse nesta
sexta-feira (15), durante café da manhã com
jornalistas no Palácio do Planalto, que o esforço
do governo federal é para impedir o aumento nos
índices de desemprego. “A grande preocupação
do governo é o desemprego. É o que nós olhamos
todos os dias, é aquilo que requer atenção do
governo. Olhamos setores por setores”, afirmou.
A taxa de desocupação registrada no Brasil
subiu para 9% no trimestre encerrado em
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outubro, informou hoje o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). Segundo a pesquisa,
9,1 milhões de pessoas procuraram e não
conseguiram emprego no trimestre encerrado em
outubro de 2015.
Prioridades
Segundo Dilma, para a retomada do
emprego, algumas medidas são urgentes, como o
reequilíbrio fiscal para o Brasil voltar a crescer. Ela
defendeu que o Congresso aprove a recriação da
Contribuição Provisória sobre Movimentação
Financeira
(CPMF),
a
prorrogação
da
Desvinculação de Receitas da União (DRU) e os
juros sobre capital próprio e ganhos de capital.
“Essas três para nós são essenciais para a
gente perseguir o [superávit] primário e buscar o
reequilíbrio fiscal. Precisamos reverter a situação
que leva à queda da atividade econômica,
garantindo equilíbrio fiscal e volta do
crescimento”, acrescentou Dilma.
Fonte: Agência Brasil

Previdência é assunto que
mais preocupa governo
A presidenta Dilma Rousseff disse nesta
sexta-feira (15) que a situação da Previdência é o
assunto que mais preocupa o governo neste
momento. Em café da manhã com jornalistas no
Palácio do Planalto, ela destacou que a reforma da
Previdência deve ser estudada de forma técnica e
política.
Participaram
do
encontro
correspondentes estrangeiros e dos veículos
online.

A reforma do sistema previdenciário será uma
das metas do governo: retrocessos?
“Acho que a questão mais importante para
o país é a Previdência. Isso não quer dizer que
tentativas golpistas não sejam importantes”, disse
ao ser perguntada sobre qual assunto é mais
urgente para sua gestão: a Previdência ou os
pedidos de impeachment. “O impeachment tem
uma repercussão política, o que significa [pôr em
xeque] a estabilidade democrática do país”,
completou.
Segundo ela, há duas alternativas para
lidar com o déficit da Previdência: o aumento da
idade mínima para aposentadoria e a
continuidade da fórmula 85/95 – soma do tempo
de contribuição e idade até atingir 85, para as
mulheres, e 95 para os homens. Na prática, a
fórmula 85/95 permite que os trabalhadores se
aposentem mais cedo do que pelo cálculo do fator
previdenciário.
Fonte: Portal EBC
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Reforma da Previdência
pretendida pelo governo
divide senadores

Taxa de desemprego sobe
para 9% no trimestre
encerrado em outubro

O Executivo pretende enviar este ano ao
Congresso uma proposta de reforma no sistema
de Previdência Social em que um dos principais
objetivos é a redução dos gastos com
aposentadorias. O anúncio foi feito pela
presidente Dilma Rousseff no início do mês e tem
dividido opiniões no Senado.
No Brasil, há três regimes diferentes para
aposentadoria: o dos servidores militares, dos
servidores públicos e o Regime Geral, que engloba
a maior parte dos trabalhadores. O gasto
estimado do governo com o regime geral em 2015
foi de R$ 440 bilhões (o valor real deve ser
divulgado em maio). Até outubro do ano passado,
o déficit passava de R$ 82 bilhões. Uma conta que
fica cada vez mais difícil de fechar diante de um
perfil demográfico que vem mudando. De acordo
com o IBGE, a média de filhos por família tem
caído. Já a expectativa de vida é cada vez maior.
Fatores que impactam diretamente a Previdência.
O consultor do Senado Gilberto Guerzoni
explica que, pelas regras atuais, uma mulher pode
se aposentar aos 44 anos de idade — caso tenha
começado a trabalhar aos 14, por exemplo. Com
isso, ela vai ter trabalhado durante 30 anos, mas
ficar aposentada durante outros 30 anos ou mais.
Ou seja, pode ficar mais tempo aposentada do
que ficou trabalhando, o que é insustentável do
ponto de vista do equilíbrio do regime
previdenciário.

A taxa de desocupação registrada no Brasil
subiu para 9% no trimestre encerrado em
outubro, divulgou nesta sexta-feira (15) o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os
dados constam na Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios (Pnad) Contínua.
No trimestre anterior, maio-junho-julho, a
taxa de desocupação ficou em 8,6%, com um
crescimento de 0,6 ponto percentual na
comparação com os três meses anteriores. Em
2014, a taxa de desocupação fechou o trimestre
agosto-setembro-outubro em 6,6%.
O rendimento real habitual em relação a
maio-junho-julho teve variação de -0,7%. Já na
comparação com agosto-setembro-outubro de
2014, houve queda de 1%.
O rendimento real habitual do trimestre
encerrado em outubro foi de R$ 1.895 em valores
absolutos. No trimestre imediatamente anterior, o
valor era de R$ 1.907, e, no mesmo período do
ano passado, de R$ 1.914.

Fonte: Agência Senado

Procura por emprego
Segundo a pesquisa, 9,1 milhões de
pessoas procuraram e não conseguiram emprego
no trimestre encerrado em outubro de 2015. No
período encerrado em julho, o número era de 8,6
milhões. Já o número de pessoas ocupadas, de
92,3 milhões, não apresentou variações
significativas, de acordo com os critérios do IBGE.
Carteira assinada
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O contingente de trabalhadores com
carteira assinada caiu 1% na comparação com o
período encerrado em julho, com 359 mil pessoas
a menos. Já em relação ao mesmo trimestre de
2014, houve uma perda de 1,2 milhão de
empregos formais, ou 3,2%.
A
comparação
com
o
trimestre
imediatamente anterior mostrou uma queda de
2,6% no contingente de ocupados na indústria
geral. Em relação ao ano passado, a queda chega a
5,6%.
O número de pessoas empregadas no setor
privado sem carteira assinada subiu 1,3% do
trimestre terminado em julho para os três meses
encerrados em outubro de 2015. Já o número de
trabalhadores domésticos subiu 1,7%.
PME x Pnad Contínua
Este ano, a Pnad contínua vai substituir
definitivamente a Pesquisa Mensal do Emprego
(PME), que costumava ser o único indicador oficial
sobre desemprego no país. A última PME será
divulgada em março. Segundo o IBGE, a Pnad
contínua é mais abrangente, com informações
mais ampliadas sobre mercado de trabalho, como
trabalho infantil, migração e fecundidade. A Pnad
Contínua também abrange mais partes do país,
com domicílios pesquisados em 3,4 mil
municípios, enquanto a PME era feita em seis
regiões metropolitanas.
Fonte: Agência Brasil

Senado discute PEC que
reduz jornada de trabalho
para 40 horas semanais
Está pronta para entrar na pauta de
votação da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ) do Senado Federal a Proposta de
Emenda Constitucional - PEC 89/2015, que reduz
de 44 horas para 40 horas a jornada semanal de
trabalho no país. A proposta, de autoria do
senador Paulo Rocha (PT-PA), tem parecer
favorável do senador Walter Pinheiro (PT-BA). Se
aprovada na comissão, segue para análise em
Plenário.
O projeto altera o inciso XIII do art. 7º da
Constituição Federal e prevê uma redução gradual
da jornada até se alcançar as 40 horas semanais. A
partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da
aprovação da proposta, a jornada passará a ser de
43 horas semanais, sendo reduzida anualmente,
nos anos subsequentes, em uma hora, até o limite
de 40 horas semanais. O texto, no entanto, veda a
redução de salários, benefícios ou direitos devido
à diminuição das horas trabalhadas.
Carga horária
A PEC estabelece ainda que, durante a
implantação da nova jornada, a carga horária
diária de trabalho deverá ser ajustada mediante
negociação coletiva ou individual, com a anotação
devida na Carteira de Trabalho e Previdência
Social (CTPS). Na falta desse ajuste, as horas
diminuídas da jornada semanal serão deduzidas
da jornada dos sábados, considerando-se serviço
extraordinário as horas excedentes ao limite
previsto para o ano em curso.
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Segundo o autor da proposta, jornadas
mais reduzidas permitem a melhora nos índices de
saúde e de segurança no trabalho, trazem
benefícios para toda a família do trabalhador,
servem para promover a igualdade entre os sexos,
aumentam a produtividade nas empresas e dão ao
trabalhador
opções
de
lazer
e
de
aperfeiçoamento. Além disso, argumenta Paulo
Rocha, a redução da jornada permitiria a
repartição melhor do mercado de trabalho,
reduzindo o desemprego e melhorando a
distribuição da renda.
O relator da matéria, Walter Pinheiro,
ressaltou em seu parecer que, desde a Assembleia
Nacional Constituinte de 1986, havia a intenção
de se implantar uma jornada de 40 horas
semanais. Ao se decidir pelas 44 horas,
entretanto, os constituintes possibilitaram a sua
redução mediante acordo ou convenção coletiva
de trabalho.
Jornada de trabalho
Dados da Organização Internacional do
Trabalho (OIT) revelam que a jornada de 40 horas
semanais é o padrão legal predominante no
mundo, adotado por mais de 40% dos países. De
acordo com o Dieese (Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos Socioeconômicos), a
jornada brasileira atual é maior que a de países
como a Alemanha (jornada de 39 horas/semana),
Estados Unidos (40 horas/semana), França (38
horas/semana) e Canadá (31 horas/semana). No
Chile, a jornada semanal é de 43 horas e na
Argentina, de 39. Nesses países, a jornada foi
reduzida nos últimos 20 anos.
— O crescimento econômico, por si só, não
é garantia de expansão do emprego na dimensão
que o Brasil necessita para ocupar a mão de obra

disponível. A média mensal da taxa de
desocupação ainda é alta e agravou-se com a crise
econômica de 2008. Não resta dúvida de que a
redução da jornada será sempre um tema
polêmico, mas é, sem dúvida, uma opção
politicamente necessária, na linha da já adotada
por outros países, especialmente os da
Comunidade Econômica Europeia e dos países
latino-americanos — defendeu Pinheiro.
O relator acrescentou que a jornada de
trabalho semanal de 40 horas semanais já é uma
realidade em muitos setores da nossa economia, e
não há razão para que ela não seja adotada como
referência. Estudos do Dieese também apontaram
que a redução da jornada de 44 horas semanais
para 40 provoca um aumento de menos de 2% no
custo total de produção.
Pinheiro apresentou três emendas ao texto
original da PEC — duas de redação e uma terceira
elevando em 10% o adicional do serviço
extraordinário, que passa o valor da hora extra de
50% para 60% do valor da hora normal.
Fonte: Agência Senado

Comissão amplia prazo
para empresa devolver
carteira de trabalho
A Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público da Câmara dos Deputgados
aprovou proposta (PL 5784/13) que aumenta para
dez dias o prazo máximo para que o empregador
fique com a Carteira de Trabalho e Previdência
Social (CTPS) do empregado sem que seja
multado.O projeto altera a Consolidação das Leis
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do Trabalho (Decreto-Lei 5.452/43 - CLT), que
prevê apenas dois dias de prazo para a devolução
e multa de um salário mínimo.
Na opinião do autor do projeto, deputado
Carlos Bezerra (PMDB-MT), o aumento do prazo
atende às necessidades das empresas, que são
prejudicadas pelo tempo exíguo.

fixadas em salário mínimo. O valor deve ser
estipulado em reais e deve ser prevista fórmula de
reajuste", ponderou. Segundo ele, não há prejuízo
para o empregado.
O projeto de lei tramita em caráter
conclusivo e será analisado pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania, antes de
seguir para o Plenário.

Multas
O relator, deputado Fábio Mitidieri (PSDSE), acatou emenda proposta pelo deputado Silvio
Costa (PTB-PE), aumentando o prazo total de
cinco para dez dias. Mitidieri reduziu ainda os
valores das multas, a fim de onerar menos as
empresas.
Pelo texto aprovado, os valores das multas
para empresas e sindicatos seriam os seguintes:
- extravio ou inutilização da carteira de trabalho
por
culpa
da
empresa
R$
400;
- retenção do documento por mais de dez dias R$ 400;
- não comparecimento ou recusa em anotar
alterações em carteira, após intimação - R$ 400;
- contratar funcionário sem o documento - R$ 400;
e
- multa para sindicatos que exigirem remuneração
para devolver o documento - R$ 2 mil.
Para o relator, as medidas são a solução
para adequação da CLT ao cotidiano moderno do
mercado brasileiro. Entretanto, o parlamentar
avalia que as multas devem ser fixadas em um
valor específico em reais, em vez de serem
calculadas com base no salário mínimo.
"Entendemos que é razoável ampliar o
prazo para anotação do contrato de trabalho em
carteira para dez dias. Alterar o valor das multas
estimula o cumprimento das obrigações
trabalhistas, no entanto, as multas não podem ser

Fonte: Agência Câmara
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