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Senador favorável à reforma vai 

presidir comissão mista sobre lei 
trabalhista 

 
Parlamentar do PP-AC votou com o governo. Vice será do 

PTB maranhense. Sindicalistas tentam emplacar deputado do 
PSB, dirigente da Força, como relator 

 

 
Senador acreano deu apoio ao projeto de 

'reforma' trabalhista de Temer, que entrou em 

vigor em novembro 
 
A comissão mista (Câmara/Senado) que vai analisar a 
Medida Provisória (MP) 808, que muda itens da "reforma" 
trabalhista, será presidida pelo senador Gladson Cameli (PP-
AC) e terá como vice o deputado Pedro Fernandes (PTB-MA). 
A relatoria será definida na terça-feira que vem (13). 
Sindicalistas tentam emplacar o nome de Bebeto (PSB-BA), 
dirigente da Força Sindical e crítico da reforma. 
 
Empresário, Gladson Cameli foi favorável ao projeto de 
"reforma" durante a tramitação no Congresso. Ele endossou 
o discurso de que as mudanças na lei eram favoráveis 
inclusive ao trabalhador. Destacou a prevalência do 
negociado sobre o legislado, o parcelamento das férias, a 
flexibilização da jornada e o trabalho intermitente, entre 
outros itens. 
 
A MP foi enviada ao Congresso em novembro, pouco depois 
da entrada em vigor da Lei 13.467, que modificou mais de 
uma centena de pontos da Consolidação da Leis do Trabalho 
(CLT). Para apressar a aprovação do projeto, o governo fez 
com que o Senado não alterasse nenhum item, o que 
mandaria o texto de volta à Câmara. Como "contrapartida", 
mandou a MP para modificar alguns trechos da lei 
considerados mais polêmicos. O Congresso tem até 23 de 
abril para analisar a medida. 
 
Foram apresentadas 967 emendas, em boa parte referentes 
ao chamado trabalho intermitente, um dos itens mais 
criticados. Também há propostas sobre representação no 
local de trabalho, atividades de mulheres grávidas e 
lactantes em locais insalubres e jornada 12x36. A MP 
determina que a "reforma" vale inclusive para contratos em 
vigor antes de 11 de novembro, quando a lei passou a valer. 
É outra questão controversa. 
 

Fonte: Rede Brasil Atual 

 

 

Produção industrial cai 2,4% em 

janeiro 

 
A produção industrial brasileira caiu 2,4% em janeiro deste 
ano, na comparação com dezembro. Os dados da Pesquisa 
Industrial Mensal foram divulgados nesta terça-feira (6), no 
Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 
 
A queda registrada foi a maior desde fevereiro de 2016 e 
interrompeu uma sequência de resultados positivos que já 
somava quatro meses. Nesse quadrimestre, o crescimento 
havia sido de 4,3%. 
 
Em relação a janeiro de 2017, a produção industrial cresceu 
5,7%. A variação positiva foi a nona consecutiva na 
comparação de um resultado mensal com o mesmo mês do 
ano anterior. 
 
Nos últimos 12 meses, a produção industrial brasileira 
acumula um crescimento de 2,8%. 
 
A queda da indústria em relação a dezembro foi registrada 
entre os bens de capital (-0,3%), intermediários (-2,4%) e 
de consumo duráveis (-7,1%). Os semiduráveis e não 
duráveis tiveram variação positiva de 0,5%. 
 

Queda teve um perfil generalizado, diz IBGE 
Segundo o IBGE, a queda teve um perfil generalizado, 
porque além de abranger essas três categorias econômicas, 
também se espalhou por 19 dos 24 ramos da indústria. 
 
A principal influência negativa no resultado global foi 
verificada na indústria de veículos automotores, reboques e 
carrocerias (-7,6%). Também tiveram peso no resultado os 
setores de metalurgia (-4,1%), de produtos de borracha e de 
material plástico (-5,4%) e de produtos alimentícios (-1,1%). 
 
Entre os ramos que mais aumentaram a produção, 
destacam-se o de produtos farmoquímicos e farmacêuticos 
(21%), a indústria extrativa (2,2%) e a de bebidas (5%). 
 
A comparação do resultado de janeiro de 2018 com o mesmo 
mês de 2017 mostra que houve crescimento em 20 dos 26 
ramos. Nesse cenário, a indústria de veículos automotores, 
reboques e carrocerias tem posição inversa e passa a exercer 
a principal influência positiva, com crescimento de 27,4%. 
 
Frente ao primeiro mês de 2017, janeiro de 2018 também 
registrou crescimento em todas as categorias econômicas. A 



 
Brasília-DF, 07 de março de 2018 

2 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria – CNTI - SEP/Norte Quadra 505 Conjunto A – CEP 70730-540 – Brasília-DF 
Fone: (61) 3448-9900 – Fax: (61) 3274-7001 - Site: www.cnti.org.br – e-mail: cnti@cnti.org.br 

 

indústria de bens de capital cresceu 18,3% e a de bens de 
consumo duráveis, 20%. 
 
A categoria de bens de consumo duráveis cresceu com o 
aumento na produção de automóveis (17,3%) e de 
eletrodomésticos da linha marrom (50,4%). 
 
A de bens intermediários (4,2%) e a de bens de consumo 

semi e não duráveis (3,0%) também cresceram, mas abaixo 
da média global de 5,7% de expansão. 

Fonte: Agência Brasil 

 

 

Professores da rede privada de SP 
aprovam contribuição sindical 

 
Os Sindicatos que compõem a base da Fepesp (Federação 
dos Professores do Estado de São Paulo) aprovaram sábado 
(3), em assembleias simultâneas de professores e auxiliares 
de administração escolar, autorização para o recolhimento de 
contribuição sindical. O SinproSP coloca a proposta em 
votação no próximo sábado, dia 10. 
 
A contribuição, equivalente a um dia de salário, será 
descontada em folha de toda a categoria ainda no mês de 
março. 
 
O presidente da Fepesp, Celso Napolitano, disse à Agência 
Sindical que a deliberação sobre o recolhimento da 
contribuição sindical é uma manifestação política. "Essa 
decisão mostra o repúdio da categoria contra as decisões 
individuais. É uma posição coletiva. Os trabalhadores estão 
compreendendo que sem o fortalecimento da entidade 
sindical fica impossível lutar contra essa ‘deforma’ 
trabalhista, que restringe os recursos para o custeio sindical 
e ataca os direitos", diz o dirigente. 
 
Para Celso Napolitano, "a reforma foi criada para destruir os 
direitos trabalhistas, desarticular as fontes de resistência e 
empurrar os trabalhadores para a contratação precária e a 
negociação individual, frente a frente com o patrão". 
 
A base da Fepesp é formada por 25 Sindicatos de professores 
e auxiliares de administração escolar da rede privada 
(Educação Básica e Ensino Superior) e de professores e 
técnicos de ensino do Sesi/Senai. Ao todo são quase 200 mil 
trabalhadores representados. 
 
Campanha Salarial - Celso Napolitano avalia que a 
Campanha Salarial deste ano será mais complicada. "Essas 
grandes corporações, que assumem os estabelecimentos de 
ensino particular, visam única e exclusivamente o lucro. 

Então, quanto mais eles reduzirem custos, maiores serão os 

lucros. E isso está refletindo na nossa campanha salarial", 
explica. 
 
A data-base da categoria é 1º de março. Nas rodadas iniciais 
de negociação, as comissões de negociação coordenadas pela 
Fepesp garantiram a extensão da data para evitar o 
encerramento de Convenções e acordos. 
 

"Na Educação Básica, onde a Convenção deve ser renovada 
por completo, as cláusulas estão garantidas até 28 de março. 
O Ensino Superior tem acordo em vigor até 2019, mas o 
patronato quer retirar a cláusula do plano de saúde. 
Conseguimos garantir até 30 de março", destaca. 

Fonte: Agência Sindical

 

 

Justiça ordena que município de 
Petrópolis recolha contribuição 

sindical de servidores 
Na decisão, juiz considerou que dispositivos inseridos pela 

reforma trabalhista na CLT são inconstitucionais. 

 
O juiz do Trabalho Claudio José Montesso, da 2ª vara de 
Petrópolis/RJ, deferiu liminar determinando que o município 
desconte o percentual de contribuição sindical do salário de 
servidores municipais. Na decisão, o magistrado declarou 

incidentalmente a inconstitucionalidade de dispositivos 
inseridos na CLT pela reforma trabalhista. 
 
A Federação dos Servidores Municipais do RJ – Fesep/RJ 
ingressou com ação para pedir que o município descontasse 
do pagamento de seus servidores o valor correspondente à 
contribuição sindical. O pedido foi baseado no argumento de 
que a reforma trabalhista – lei 13.467/17 – alterou matéria 
tributária por meio de lei ordinária ao tornar facultativa a 
contribuição sindical. 
 
A Federação ainda pleiteou a emissão de guia de 
recolhimento sindical, além de pedir a relação individualizada 
contendo a remuneração de todos os servidores públicos 
mesmo sem autorização prévia e expressa. 
 
Entendimento 
Ao julgar o caso, o juiz Claudio José Montesso considerou 
que o artigo 146, inciso III da CF/88 determina que o 
estabelecimento de normas gerais em matéria de legislação 
tributária deva ser feito por meio de lei complementar. 
 
Com base nisso, o magistrado declarou incidentalmente que 
os dispositivos relativos à contribuição sindical inseridos na 
CLT pela reforma trabalhista são inconstitucionais, já que a 
norma é lei ordinária, e que a contribuição sindical tem 
natureza jurídica de tributo. 
 
Em razão disso, o juiz condenou o município de Petrópolis/RJ 
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a recolher a contribuição sindical de cada um dos servidores 
no valor equivalente a 15% da remuneração de um dia de 
trabalho do mês de março de 2018. 
 
O magistrado não acolheu o pedido de expedição de guia de 
recolhimento feito pela Federação, mas, condenou o 
município a apresentar, em até 15 dias, a relação 
individualizada da remuneração de cada servidor recebida no 

mês de março de 2018. 
 
A Federação foi patrocinada na causa pelo advogado Marcio 
Barroso. 
 
"Assim, sendo a Reforma Trabalhista instituída pela Lei 
Ordinária nº 13.467/2017, e tendo referida lei alterado 
substancialmente a contribuição sindical, que como já dito 
anteriormente, tem natureza jurídica de tributo, por certo 
reputam-se inconstitucionais as alterações implementadas ao 
instituto da contribuição sindical." 
Processo: 0100096-11.2018.5.01.0302 
Confira a íntegra da sentença. 

Fonte: Migalhas 

 

 

Dieese mostra queda de preços da 
cesta básica em 13 capitais 

 
O valor do conjunto de alimentos essenciais dos brasileiros 
baixou, em fevereiro, em 13 das 20 capitais onde é feita a 
Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos pelo 
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese). Nas demais localidades, houve 
aumento. O resultado mostra uma situação mais vantajosa 
para o bolso dos consumidores, já que em janeiro, os preços 
subiram em todas as capitais pesquisadas. 
 
A maior queda de preços foi em João Pessoa (-3,96%). Em 
seguida, vieram Natal (-3,20%) e Campo Grande (-2,98%). 
Entre as sete capitais em que a cesta ficou mais cara, os 
destaques foram Belém (3,37%) e Fortaleza (2,03%). 
 
A cesta de preço mais alto foi a do Rio de Janeiro (R$ 
438,36), capital que, em janeiro, tinha registrado o segundo 
maior valor, depois de Porto Alegre. São Paulo teve em 
fevereiro a segunda cesta mais cara (R$ 437,33); Porto 
Alegre, a terceira (R$ 434,50); e a quarta, a de Florianópolis 
(R$ 425,05). 
 
Em sentido oposto, as cestas mais em conta foram as de 
Salvador (R$ 336,59) e de Aracaju (R$ 341,59). 
 

No acumulado entre fevereiro de 2017 e igual mês deste 
ano, houve queda de preços em 13 cidades – as mais 
expressivas ocorreram em Manaus (-4,90%), Goiânia (-
4,25%) e Belém (-4,10%). As maiores altas abrangem sete 
capitais, com destaque para Recife (3,49%) e Rio de Janeiro 
(3,25%). 
 
No primeiro bimestre, entretanto, todas as cidades tiveram 
aumentos. Entre as que tiveram maiores correções estão 
Fortaleza (7,63%), Brasília (7,61%) e João Pessoa (7,47%). 
As menores taxas acumuladas foram constatadas em Aracaju 
(0,46%) e em Goiânia (0,96%). 
 
O salário mínimo ideal calculado pelo Dieese ficou em R$ 
3.682,67, ou 3,86 vezes o salário mínimo nacional (R$ 
954,00). O teto é estimado com base no maior valor da cesta 

e leva em consideração as necessidades básicas (alimentos, 
moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, 
lazer e previdência) de uma família com quatro pessoas. No 
mês passado, pelo cálculo do Dieese, o valor ideal seria R$ 
3.658,72, ou 3,90 vezes o salário mínimo de até então (R$ 
937,00). 

Fonte: Agência Brasil 

 

 

Despesas das famílias com renda de 
até 2,5 mínimos ficaram mais baixas 

em fevereiro 
 
As despesas das famílias com renda mensal entre um e 2,5 
salários mínimos ficaram ligeiramente mais baixas no mês de 
fevereiro. É o que indica o Índice de Preços ao Consumidor 
Classe 1, o IPC-C1, que apresentou uma variação negativa 
de 0,01 por cento, taxa 0,51 ponto percentual abaixo da 
apurada em janeiro. 
 
Os dados foram divulgados nesta terça-feira pela Fundação 
Getúlio Vargas. 
 
Sete das oito classes de despesa apresentaram queda nos 
preços, alimentação teve a redução mais significativa puxada 
pelas hortaliças e legumes, transportes vem em seguida com 
a queda na tarifa de ônibus urbano, as classes educação, 
leitura e recreação, vestuário, comunicação, saúde e 

cuidados pessoais e despesas pessoais também variaram 
para baixo. 
 
Apenas o grupo habitação apresentou alta no preço, com 
destaque para a tarifa de eletricidade residencial, que 
cresceu mais de 4 por cento. 
 
A inflação para essas famílias de baixa renda continua menor 
do que a medição geral. O Indice de Preços ao Consumidor 
Brasileiro, o IPCBR registrou em fevereiro variação de 
0,17%, ficando em 3,07% nos últimos 12 meses, enquanto o 
IPC C1, divulgado nesta terça-feira acumula 1,94% no 
mesmo período. 

Fonte: Portal EBC 

 

 

Norma coletiva que reduziu 
intervalo entre jornadas é 

considerada inválida 
 

A Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho reafirmou o 
entendimento de que o intervalo interjornada, entre o 
término de uma jornada e o início da outra, é garantido por 
norma de ordem pública e não é passível de negociação. A 
decisão, que deu provimento ao recurso do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem dos 
Estados do Pará e Amapá, determinou à Companhia Têxtil de 
Castanhal (PA) o pagamento do tempo suprimido do 
intervalo de seus empregados como horas extras. 
 
Em ação coletiva, o sindicato profissional pedia o pagamento 
de três horas extras semanais no período de 2005 a 2010, 
sustentando que os empregados de um dos turnos 
trabalhavam das 22h de sexta-feira às 6h de sábado e, neste 
dia, retornavam ao trabalho às 14h, trabalhando até às 18h. 
Ainda segundo o sindicato, a redução do intervalo 
intrajornada (que, de acordo com o artigo 66 da CLT, não 

http://www.migalhas.com.br/arquivos/2018/3/art20180305-15.pdf
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pode ser inferior a 11 horas) foi definida por meio de 
negociação coletiva em 1993 e vigorou até janeiro de 2012, 
quando a atual diretoria não mais concordou com a cláusula 
que a estabelecia. 
 
O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, mas o 
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (PA/AP), no 
exame de recurso da empresa, entendeu que a jornada 

negociada de comum acordo entre as partes era válida. Entre 
outros pontos, a decisão considerou que a declaração de 
nulidade de uma norma coletiva pode acarretar vários 
prejuízos, “podendo afetar o equilíbrio financeiro e trazer 
desemprego”. 
 
Em recurso ao TST, o sindicato insistiu na invalidade da 
negociação coletiva que reduziu o intervalo. O relator, 
ministro Breno Medeiros, entendeu que a decisão do Tribunal 
Regional violou o artigo 66 da CLT. “A jurisprudência 
cristalizada na Orientação Jurisprudencial 355 da Subseção I 
Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) desta Corte 
considera o intervalo interjornada medida de higiene, saúde 
e segurança do trabalhador, garantido por norma de ordem 
pública, não passível de supressão ou redução nem mesmo 
por vontade das partes”, afirmou. 
 
Por unanimidade, a Turma deu provimento ao recurso e 
restabeleceu a sentença que deferiu as horas extras.  
Processo: RR-158-98.2011.5.08.0106 

Fonte: TST 

 

 
Alexandre Luiz Ramos, do TRT de 

Santa Catarina, é nomeado ministro 
do TST 

 
O presidente Michel 
Temer nomeou nesta 
terça-feira (6/3) o juiz 
do Trabalho Alexandre 
Luiz Ramos como 
ministro do Tribunal 
Superior do Trabalho. 
Ele foi indicado ao 
cargo em dezembro de 
2017 e o despacho de 
nomeação foi publicado 
no Diário Oficial da União desta terça. 
 
Ramos ocupará a vaga aberta com a aposentadoria do 
ministro João Oreste Dalazen, ex-presidente do TST. Será 
também o primeiro juiz de carreira do TRT de Santa Catarina 
(12ª Região) a ocupar uma cadeira de ministro. 
 
Ele foi sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do 
Senado no dia 21 de fevereiro, mesmo dia em que foi 
aprovado pelo Plenário da Casa. Durante a sabatina, evitou 
fazer comentários sobre a reforma trabalhista, apenas disse 
que concordava com a necessidade de atualização da CLT. 
 
Ramos elogiou a força que a reforma deu aos acordos entre 
patrões e empregados, afirmando que isso prestigiou os 
pequenos empresários. “Para se fazer um simples acordo de 
banco de horas era necessário intervenção sindical. Para 
esses pequenos, o acordo direto com os empregados 
facilita”, disse, na sabatina. 
 
O novo ministro também analisou que a Justiça do Trabalho 

vem respondendo pelo aumento da litigiosidade no Brasil. 
Segundo ele, foram 4,2 milhões de processos novos em 
2016. É resultado da diminuição da fiscalização do trabalho, 
afirma, que tem empurrado mais trabalhadores ao Judiciário 
para tentar fazer valer seus direitos. “Em Santa Catarina, por 
exemplo, há mais juízes do que auditores fiscais do 
Trabalho”, contou. 

Fonte: Consultor Jurídico 

 

 

Mulheres na salvaguarda da 
democracia 

 

 
 

Março chegou e com ele a luta das mulheres se intensifica. 
Reafirmamos que basta de discriminação, retirada de direitos 
e de violência. Pelo fortalecimento da democracia, garantia 
de direitos, combate a impunidade e o desmonte da 
Previdência Social, validamos nossa resistência contra todo 
retrocesso que tem ameaçado as mulheres e a classe 
trabalhadora. 
 
O Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 08 de 
Março, tem uma história de lutas pela valorização da mulher, 
lembrando de sua força e sensibilidade para conquistar seu 
espaço. 
 
Assim, este dia está relacionado aos movimentos feministas 
que buscavam mais dignidade para as mulheres, tentando 
organizar uma sociedade mais justa e igualitária. 

 
Apesar da discriminação contra a mulher ser bem antiga, é a 
partir da Revolução Industrial, em 1789, que os movimentos 
e reivindicações começam a crescer. 
 
Tudo começou com a mobilização organizada por operárias 
de uma fábrica de tecidos em Nova York, Estados Unidos, em 
8 de março de 1857. Neste dia, 129 operárias paralisaram 
suas atividades para reivindicar melhores condições de 
trabalho, redução de carga horária de 14 horas para 10 
horas e direito à licença maternidade. A polícia e os donos da 
fábrica reagiram duramente, trancando essas mulheres no 
local e em seguida atearam fogo, fazendo com que todas 
morressem carbonizadas. 
 
A partir daí esse dia foi escolhido para ser o Dia Internacional 
da Mulher em homenagem a essas operárias, que 
representam as diversas lutas empreendidas pelas mulheres 
na sociedade.  
 
Não foram poucas as mulheres pioneiras que, através de 
suas lutas, conseguiram construir uma sociedade mais justa 
para a atuação da mulher.  
 

 


