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A situação atual do 

país e a prospecção 

para 2017 indicam 

que o grau de 

adversidade continuará 

muito elevado, com 

possibilidades reais 

de mais um ano com 

recessão, crise política 

acentuada e confl itos 

institucionais graves

O planejamento do DIE-
ESE para 2017 procura 
responder a este ce-

nário, indicando três grandes 
prioridades para a atuação no 
campo de unidade de ação das 
Centrais Sindicais. Primeiro, 
a centralidade do emprego 
na luta sindical, seja porque 
é condição para a vida econô-
mica, seja porque o salário é 
mobilizador da demanda pelo 
consumo, animador da ativi-
dade produtiva das empresas 
e da capacidade fi scal pela 
arrecadação tributária. 

Para que os empregos vol-
tem a ser agenda positiva, a 
dinâmica econômica deve ser 
revertida e, nesse aspecto, o 
fundamental é recuperar a 
capacidade de investimento 
do setor público e manter os 
gastos sociais com grande efei-
to multiplicador (saúde, edu-
cação, transferências sociais, 
entre outros), assim como 
mobilizar capacidade de inves-
timento do setor privado. 

Para isso, a política econô-
mica deve ser orientada para o 
crescimento com juros baixos 
e compatíveis com o padrão 
internacional e para o câmbio 
posicionado, de modo a valori-
zar as empresas competitivas. 
Uma política industrial voltada 
para a inovação e o incremento 
da produtividade deve combi-
nar a reestruturação produtiva 
com preservação e geração de 
empregos.

A segunda prioridade deve 
ser o enfrentamento das pro-
fundas transformações – e 
regressões – que as medidas 
de ajuste fi scal e reformas pre-
videnciárias farão no sistema 
de seguridade social brasileiro, 

que materializa o pacto social 
fi rmado na Constituição de 
1988. Este pacto, além de dar 
base para a inclusão e prote-
ção social, confere capacidade 
distributiva capaz de dinamizar 
o consumo das famílias, espe-
cialmente nos territórios mais 
pobres. 

A disputa será garantir a sus-
tentabilidade de uma segurida-
de social de caráter universal 
para a previdência, assistência 
e saúde, cujos princípios se-
jam a igualdade e a equidade, 
viabilizada por meio de uma 
reforma tributária distributiva 
e indutora do desenvolvimento 
econômico.

A terceira prioridade será a 
defesa da proteção trabalhista, 
orientada pela base legislativa 
que confere o patamar civi-
lizatório do direito coletivo, 
fortemente mobilizadora da 
capacidade de negociação co-
letiva para enfrentar e dar tra-
tamento aos confl itos laborais 
desde o local de trabalho, com 
acordos coletivos nacionais e 
setoriais. 

A regulamentação de ques-
tões como a terceirização, a 
proteção à saúde e segurança 
no trabalho, as novas formas de 
ocupação que se multiplicam 
no setor de serviços e que 
também invadem a indústria, 
o comercio e o trabalho no 
campo, deve considerar a 
qualidade do emprego e das 
relações de trabalho. O sindica-
lismo terá que se renovar para 
atuar em um mundo diverso e 
múltiplo, e, mais do que nun-
ca, terá que atuar de maneira 
sufi cientemente unida, pela 
solidariedade que o princípio 
da igualdade cimenta.

Essas três prioridades, 
(a) emprego, crescimento 
econômico e reestruturação 
produtiva, (b) previdência 
e seguridade social, (c) legis-
lação trabalhista e negociação 
coletiva, orientarão o trabalho 
do DIEESE para subsidiar o 
movimento sindical para as 
grandes lutas em 2017.

(*) - É Sociólogo, diretor técnico do 
DIEESE, membro do CDES – Consel-
ho de Desenvolvimento Econômico e 
Social e do Grupo Reindustrialização.

Clemente Ganz Lúcio (*)

Três grandes desafi os 
sindicais para 2017

Está em análise na Câmara 
o projeto do deputado Lau-
divio Carvalho (SD-MG), que 
estende abono salarial aos 
aposentados pelo Regime Geral 
de Previdência Social. O traba-
lhador, ao aposentar-se, deixa 
de receber o abono salarial a 
que tem direito enquanto está 
na ativa. A proposta estabelece 
que para ter direito ao benefício 
o aposentado deve ter perce-
bido até dois salários mínimos 
médios de remuneração ou 
benefício previdenciário no 
ano-base.

O abono salarial passou a ter 
valor proporcional ao tempo de 
serviço do trabalhador no ano-
base em questão. O cálculo do 
valor do benefício corresponde 
ao número de meses trabalha-
dos no ano-base multiplicado 
por 1/12 do valor do salário 
mínimo vigente na data do 
pagamento. 

Têm direito ao abono salarial 
os trabalhadores que estejam 
cadastrados no PIS/Pasep há 
pelo menos cinco anos; tenham 
recebido de empregador con-

tribuinte do PIS/Pasep remu-
neração mensal média de até 
dois salários mínimos durante 
o ano-base que for considerado 
para a atribuição do benefício; 
tenham exercido atividade re-
munerada, durante pelo menos 
30 dias, consecutivos ou não, 
no ano base considerado para 
apuração; tenham seus dados 
informados pelo empregador 
corretamente na Rais do ano-
base considerado.

Para Carvalho, a medida é 
importante para ajudar a resol-
ver o problema de insufi ciência 
de renda na velhice. “Nosso 
argumento é que a simples 
condição de aposentado não é 
sufi ciente para suprimir uma 
renda com a qual as famílias 
de baixa renda já contam em 
seu orçamento, sendo indevida 
a cessação do benefício com o 
ato de aposentação”, afi rmou o 
deputado. O projeto, que trami-
ta em caráter conclusivo, será 
analisado pelas comissões de 
Seguridade Social; de Finanças 
e Tributação; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Arantes anuncia 
candidatura para a 
presidência da Câmara

Líder do PTB há dez anos, o 
deputado Jovair Arantes (GO) 
lançou sua candidatura à Pre-
sidência da Câmara. Na sua 
opinião, é necessário resgatar 
o protagonismo da Câmara na 
análise de propostas e garantir a 
independência do Legislativo com 
relação ao Executivo. Ele afi rmou 
que está pronto para comandar 
as votações que são importantes 
para o País, mas sem o atropelo 
e a pressa que, em sua avaliação, 
têm caracterizado o trabalho da 
Casa nos últimos anos. 

“Chega de votações noturnas, 
porque isso faz com que a socieda-
de desconfi e do que está sendo fei-
to aqui pelos deputados. É preciso 
ter votações às claras”, defendeu. 
Além de votações somente até 
as 20 horas, Jovair promete uma 
revisão do Regimento Interno, que, 
segundo ele, não refl ete a realidade 
atual. “Esse regimento foi feito 
quando tínhamos cinco partidos, e 
hoje temos vinte, todos importan-
tes e contribuindo. É preciso fazer 
essa atualização”, declarou.

Ele ressaltou que pesquisas de 
opinião mostram que este é o pior 
momento da Câmara desde a re-
democratização. “Temos de fazer 
uma recuperação desta Casa, no 
que diz respeito à credibilidade. 
Estou há 22 anos como deputado, 
e vamos fazer com que a Câmara 
possa responder positivamente à 
sociedade brasileira”, comentou 
(Ag.Câmara).

Jovair Arantes quer resgatar a credibilidade da Câmara.

O ministro do Planejamen-
to, Dyogo Oliveira, disse que 
a criação de um Ministério da 
Segurança Pública não ne-
cessariamente acarretará em 
aumento de gastos públicos, 
desde que não ultrapasse a 
disponibilidade do orçamento. 
As declarações ocorreram 
após o deputado federal 
Alberto Fraga, membro da 
Comissão de Segurança Pú-
blica da Câmara, defender a 
criação da nova pasta, como 
forma de conter a crise do 
sistema prisional.

A reunião da Frente Parla-
mentar de Segurança Pública 
com Temer e autoridades 
ocorreu no Palácio do Pla-
nalto. Segundo o deputado 
Fraga, o novo ministério não 
gerará custos adicionais, caso 
seja criado em substituição 
à Secretaria Nacional de 
Segurança Pública. “Não há 
que se falar em cabide de 
empregos, porque a estrutura 
é a mesma”, disse ele, após a 
reunião. E acrescentou que 
Temer se mostrou aberto à 
questão, mas que o ministro 
da Justiça, Alexandre Moraes, 
se posicionou contra.

Já o ministro do Planeja-
mento disse que “criar ou 

Ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira.

Leonardo Prado/Ag.Câmara
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A Sugestão 3, que trata 
da obrigatoriedade de 
se comprovar a proce-

dência legal da madeira nativa 
utilizada em obras e serviços 
públicos; a 8, que concede 
aposentadoria especial aos en-
fermeiros; e a 9, que altera a lei 
da regulamentação profi ssional 
da enfermagem.

Todas as sugestões iniciam 
sua tramitação pela Comissão 
de Direitos Humanos. A comis-
são analisa por meio do parecer 
de um senador escolhido como 
relator, e, se for aprovada, 
transforma-se em projeto, 
tendo como autora a própria 
comissão. O projeto tramita no 
Senado como os demais proje-
tos de iniciativa dos senadores 
ou das comissões. A Sugestão 
3 teve origem no Programa 
Senado Jovem. 

Ele condiciona a utilização de 
madeira nativa nas obras, servi-
ços e aquisições da Administra-
ção Pública à apresentação de 
documentação comprobatória 
de sua procedência legal. Re-

Sugestão de tornar obrigatório que se comprove

procedência legal de madeira nativa usada em

obras públicas, virou projeto de lei.

A contribuição sindical reco-
lhida anualmente dos profi ssio-
nais liberais e autônomos e das 
empresas poderá ter uma nova 
regulamentação. O tema, que 
entrou na pauta da Comissão 
de Assuntos Econômicos do 
Senado no fi m de 2016, voltará 
a ser discutido neste ano. Os 
senadores deverão votar o pro-
jeto que prevê a correção dos 
valores pela variação do INPC 
uma vez por ano.

Para os profi ssionais liberais 
e autônomos o projeto fi xa a 
contribuição, respectivamente, 
em R$ 217,20 e R$ 89,66. Já as 
empresas pagarão contribuição 
proporcional ao capital social 
registrado nas juntas comer-
ciais. O menor valor, exigido 
da pessoa jurídica com capital 
de até R$ 22.415,25, será R$ 
179,32. O maior, para empresa 
com capital social a partir de 
R$ 239.096.000,01, será de R$ 
84.400,89.

O projeto prevê ainda que os 
trabalhadores autônomos e os 
profi ssionais liberais organiza-
dos em empresas recolherão 
a contribuição com base na 
tabela que consta da proposta. 
As alíquotas variam de 0,02% a 

Guardas municipais 
poderão ter 
aposentadoria 
especial

Guardas municipais e agentes 
de trânsito podem ganhar di-
reito a aposentadoria especial, 
com 30 anos de trabalho para os 
homens e 25 para as mulheres, 
estabelece o projeto do senador 
Paulo Paim (PT-RS). A proposta 
aguarda votação na Comissão de 
Assuntos Sociais (CAS), onde 
a relatora é a senadora Lúcia 
Vânia (PSB-GO).

De acordo com o projeto, a 
aposentadoria especial dentro 
do Regime Geral da Previdência 
poderá ser concedida a guardas 
municipais e agentes de trânsito 
aos 30 anos de contribuição se 
for homem, com pelo menos 
20 anos na atividade, e aos 25 
anos se mulher, desde de que 
tenha o mínimo de 15 anos na 
atividade.

Para Paim, a legislação é 
omissa em relação aos guardas 
municipais e agentes de fi s-
calização de trânsito, pois são 
profissionais que atuam em 
condições de alto risco. Assim, 
o senador afirma que esses 
servidores também merecem 
a aposentadoria especial em 
virtude da periculosidade de 
suas atividades. 

Várias categorias já têm direi-
to a aposentadorias especiais, 
pois atuam em atividades que 
podem por em risco a saúde 
do trabalhador, como policiais, 
médicos, eletricistas, enfermei-
ros, pedreiros de grandes obras 
e outros (Ag.Senado).
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Valdir Raupp foi relator do projeto na CAE.
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Três sugestões de cidadãos de 2016 
tramitam como projetos no Senado

Das 11 sugestões de novas leis apresentadas por cidadãos ao Senado em 2016, apenas três foram 
transformadas em projeto e tramitam na Casa

pletado 25 anos de contribuição 
atuando na área de enfermagem. 
A entidade argumentou que a 
Justiça tem reconhecido o ca-
ráter especial da profi ssão e já 
tem concedido a aposentadoria 
especial aos enfermeiros. O re-
lator do projeto na Comissão de 
Assuntos Sociais, senador Paulo 
Paim (PT-RS), deu parecer pela 
aprovação e fez apenas uma 
emenda para trocar o termo 
“enfermeiro” por “profi ssional 
de enfermagem”. A matéria 
também já pode entrar na pauta 
da comissão.

A Sugestão 9 objetiva de 
alterar a Lei 7.498/1986, que 
regulamenta o exercício profi s-
sional da enfermagem, para que 
o Conselho Federal de Enfer-
magem tenha a competência de 
estabelecer, por regulamento, o 
dimensionamento do pessoal de 
enfermagem a ser utilizado em 
instituições e serviços de saúde 
públicos e privados. O projeto 
ainda aguarda designação de 
relator na Comissão de Assun-
tos Sociais (Ag.Senado).

latado pelo senador Flexa Ri-
beiro (PSDB-PA) na Comissão 
de Meio Ambiente, o projeto 
recebeu parecer pela aprova-
ção com duas emendas para 
impor penas aos infratores das 
determinações da proposta. A 
matéria está pronta para entrar 
na pauta da comissão.

A Sugestão 8 veio da Federa-
ção Nacional dos Enfermeiros e 
concede aposentadoria especial 
aos enfermeiros por se tratar 
de atividade de risco físico e 
biológico inerente à profi ssão. 
Um dos artigos determina que 
a aposentadoria será concedida 
ao profi ssional que tiver com-

Criação de Ministério da Segurança 
não pode ultrapassar receita

não um ministério não é um 
problema em si. O que importa 
são os recursos aplicados na 
área em questão”. Ele no en-
tanto, ressaltou que o governo 
não deve decidir por nada que 
ultrapasse a receita. “Do ponto 
de vista fi scal, não será feito 
absolutamente nada que não 
seja condizente com as metas 
estabelecidas. Então, se hou-
ver um aumento de recursos 
pra uma área, evidentemente 
isso será compatível com o 
orçamento”.

Na proposta apresentada, 
todos os órgãos de segurança 
pública, incluisive a Polícia 

Federal e a Polícia Rodoviária 
Federal, passariam a fi car sob 
responsabilidade do novo mi-
nistério. Na opinião de Fraga, 
isso não resultaria no esva-
ziamento do atual Ministério 
da Justiça. De acordo com o 
deputado, o presidente Temer 
disse apenas que “o debate 
estava aberto” para discutir o 
assunto. Fraga disse que o gru-
po entregará a ele informações 
técnicas que o ajudarão a fazer 
uma “análise mais apurada” do 
assunto. “Vamos apresentar 
informações como a missão 
e as funções do ministério”, 
falou (ABr).

Contribuição sindical de autônomos 
e empresas voltam à pauta

0,8%, conforme o capital social. 
O INPC substituirá como inde-
xador o MVR e a Ufi r, já extintos. 
O relator, senador Valdir Raupp 
(PMDB-RO), observou que os 
valores que servem de base 
de cálculo para a contribuição 
sindical não são atualizados 
desde 2002, data da extinção da 
Ufi r. Para ele, o problema tem 
afetado consideravelmente a 
gestão fi nanceira de sindicatos, 
federações e confederações 
profi ssionais e patronais.  

A contribuição sindical é uma 
espécie de tributo pago obri-

gatoriamente por todo aquele 
que participa de determinada 
categoria econômica ou profi s-
sional, mesmo profi ssão liberal, 
independentemente de ser 
associado a um sindicato. Os 
recursos são distribuídos aos 
próprios sindicatos, federa-
ções, confederações e à Conta 
Especial Emprego e Salário, 
do Ministério do Trabalho. O 
projeto do deputado Laércio 
Oliveira (SD-SE), já recebeu 
parecer favorável da Comis-
são de Assuntos Sociais (Ag.
Senado).

Abono salarial aos 
aposentados da 

Previdência Social


