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No dia 10 de agos-
to, quarta-feira, a 
CUT promove a ocu-
pação pacífica dos 
Três Poderes. Nes-
se dia, dirigentes e 
militantes vão co-
brar do poder cen-
tral que as pautas 
dos trabalhadores 
sejam aprovadas. 
Página 5

Greve continua
A categoria entra no terceiro mês de 

paralisação sem que até o momento tenha 
havido negociação ou proposta do governo 
para atender às reivindicações. Na UFRJ, as-
sembleia realizada dia 2 de agosto no auditó-
rio do Quinhentão (CCS), com alguns votos 
contrários e algumas abstenções, aprovou 
por ampla maioria a continuidade da greve.  
Nos dias 9, 10 e 11 a categoria acampa em 
Brasília. Página 3

Pauta interna
As 26 propostas da pauta de reivin-

dicações interna já entregue à Reito-
ria foram discutidas e analisadas pela 
categoria na quinta-feira, dia 28 de 
julho, em seminário no Salão Azul. 
Para os recém-chegados à UFRJ, o 
seminário serviu também para infor-
mar e esclarecer dúvidas sobre direi-
tos, principalmente em relação à nova 
carreira. Página 4

Trabalhadores do 
Brasil

O seminário “Que trabalho 
doméstico queremos para o Brasil 
do século XXI?”, foi o primeiro de 
uma série de debates que o Institu-
to de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) promove ao longo de 2011 
para marcar o Ano Internacional 
dos Afrodescendentes, estabelecido 
pela ONU.  Última página
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Nossos Direitos

Dando continuidade à abordagem sobre os 
benefícios assegurados pelo Plano de Seguridade 
Social do servidor, falaremos da licença à gestan-
te, à adotante e licença-paternidade, com dispo-
sição no art. 207 e seguintes da Lei nº 8.112/90.

No que se refere à servidora gestante, a lei prevê 
120 dias (4 meses) consecutivos de licença que PO-
DERÁ ter início no primeiro dia do nono mês de ges-
tação, salvo por antecipação por prescrição médica .

Isso significa dizer que a licença pode ser con-
cedida no primeiro dia do nono mês de gestação 
ou no dia em que a gestante tiver que se ausentar 
para o parto, mas se necessário for, e por prescri-
ção médica, essa concessão pode ser antecipada.

Esse período de nove meses não deve ser observado 
quando se tratar de nascimento de prematuro, quan-
do a licença deverá ser concedida a partir do parto.

Quando, infelizmente, é caso de natimorto (feto 
que nasce morto ou morre durante o parto), é con-
cedido o período de 30 dias de licença. Após, a ser-
vidora é submetida a exame médico e avaliada se 
está apta ou não ao retorno imediato às atividades.

Esse direito de ficar ausente do serviço por 30 dias 
também é concedido à servidora que sofre aborto.

A licença à servidora gestante, sem pre-
juízo de seu cargo e remuneração, é direi-
to social que encontra apoio no artigo 7º, in-
ciso XVIII, da Constituição Federal de 1988.

As faltas ao longo da gestação, que são justifica-
das através de atestados médicos , em nada têm a ver 
com a licença-gestante, ou seja, não podem ser des-
contadas do período a ser gozado na licença própria.

No entanto, a partir do 8º mês de gesta-
ção, qualquer problema relacionado à gravidez 
que enseje afastamento do trabalho é conside-
rado antecipação de licença-maternidade por 
prescrição médica, conforme prevê o parágra-
fo 1º do artigo 207 do Regime Jurídico Único. 

No caso de adoção ou guarda judicial, a servidora 
também terá direito a licença remunerada. Tendo a 
criança até um ano, a licença será de 90 dias, e tendo 
a criança mais de 1 ano, a licença será de 30 dias. 

A servidora que estiver amamentando o próprio 
filho, até a idade de 6 meses, terá direito, duran-
te a jornada, a uma hora de descanso, que poderá 
ser parcelada em dois períodos de meia hora. Lem-
brando que, nesse ponto específico, estamos fa-
lando de mãe biológica que gerou o próprio filho.

Já o servidor, ao se tornar pai, seja por nascimento 
ou adoção, também tem direito a licença, que é a licen-
ça-paternidade, mas apenas de 5 dias consecutivos.

Sobretudo, não poderíamos finalizar o tema sem 
citar a Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008, que cria 
o programa de incentivo fiscal para EMPRESAS que 
concedam prorrogação de 60 dias da licença-mater-
nidade e prevê, em seu artigo 2º, que a administração 
pública, direta, indireta e fundacional está autoriza-
da a instituir programa que garanta esta prorroga-
ção  da licença-maternidade para suas servidoras.

Com pesar registramos o falecimento dos ex-pró-
reitores da UFRJ, Belkis Valdman, de Graduação, e Joel 
Teodósio, de Planejamento e Desenvolvimento, ocor-
rido na segunda-feira, 1º de agosto. Eles fizeram par-
te da equipe de trabalho do ex-reitor Aloísio Teixeira. 

 No dia 23 de julho, Paulo Piramba, lutador, 
socialista e militante do PSOL do Rio de Janei-
ro, faleceu após um ataque cardíaco. Seu corpo 
foi sepultado no Cemitério do Catumbi. “Ele se foi 
como se portou na vida: militando no que acre-
ditava”, contou a companheira Luciene Lacerda.

Será na terça-feira, dia 16 de agosto, às 14h, no plenário 12 da 
Câmara dos Deputados, em Brasília, a audiência pública solicitada 
pela CUT para aprofundar o debate sobre os problemas das condi-
ções de trabalho que resultam nas doenças e acidentes de trabalhos 
que afetam os trabalhadores (as) e, principalmente, as dificulda-
des que os/as segurados/as do INSS encontram para garantir seus 
direitos, que sistematicamente são desrespeitados. Com esta au-
diência a CUT dá continuidade à campanha pela Humanização 
das Perícias Médicas do INSS e a Defesa do Código de Ética Médica.

Este é o tema da mesa-redonda que o setor de Literatura Afri-
cana da Faculdade de Letras da UFRJ vai realizar na terça-feira, 
dia 9 de agosto, no auditório G1, das 11h às 13h. Participam: 
Ana Paula Tavares, Odete Semedo, Vera Duarte e Sônia Sultrame.

A Faculdade de Letras está oferecendo o curso 
de extensão “Escutar o outro: uma filosofia indí-
gena”, com aulas de 24 de agosto a 30 de novem-
bro, sempre às quartas-feiras, das 13h30 às 15h10. 
Início da inscrição: 15 de agosto, a partir das 10h, 
no setor de extensão da Faculdade de Letras.

O Museu da Geodiversidade está com as ins-
crições abertas até o dia 10 de agosto para a 1ª 
Olimpíada Nacional de Geociências. O even-
to contará com a participação de estudantes 
do ensino médio, matriculados nas redes pú-
blica e privada de todo o país. Leia o regula-
mento e inscreva-se. Para mais informações, 
acesse o site: http://olimpiada.igeo.ufrj.br/

A inscrição para participação no proje-
to Universidade Aberta vai até o dia 7 de agosto. 
O projeto é uma iniciativa do Pontão de Cul-
tura Digital da Eco, em parceria com a Escola 
de Comunicação da UFRJ, para que indivíduos 
sem vínculo com a Escola e/ou com a UFRJ fre-
quentem as aulas de uma universidade pública. 

Para receber o certificado de participação emi-
tido pelo Pontão da Eco, os alunos devem frequen-
tar 75% das aulas e fazer a avaliação determinada 
pelo professor da disciplina. O período letivo vai da 
semana de 8 de agosto até a semana de 17 de de-
zembro de 2011. Inscrições no site Pontão da Eco.

4 Vozes Femininas da África

Audiência pública 
a pedido da CUT

Curso de extensão no Fundão

Universidade aberta

1ª Olimpíada Nacional de 
Geociências

Notas de falecimento

O Instituto de Psiquiatria(Ipub) 
da UFRJ realiza dias 11 e 12 
de agosto o II Fórum de In-
terface entre Cultura e Saú-
de Mental, a partir das 9h, 
no Auditório Leme Lopes, no 
campus da Praia Vermelha.

As atividades incluirão confe-
rência de abertura; quatro mesas-
redondas (Loucura e Cinema; 
Loucura e Literatura; Discurso, 

Cultura e saúde mental
Narrativa e Psicose e sobre a obra 
de Rodrigo Souza Leão); exibição 
de filme seguido de debate; ida 
ao teatro; participação do Clube 
da Esquina, com apresentação de 
seu programa; apresentação do 
coral de pacientes do Ipub e ex-
posição no jardim em homena-
gem ao artista plástico Josinaldo 
Lima, à psicóloga Cláudia Aze-
vedo e aos Cancioneiros do Ipub.    

Diploma Lélia Gonzales
A CUT estadual convida para a segunda 

edição de entrega do diploma Lélia Gonzales 
em homenagem a mulheres negras por oca-
sião do dia 25 de julho – Dia da Mulher Negra 
LatinoAmericana e Caribenha. O concurso foi 
aberto no dia 1º de agosto e seguirá até o dia 25.

A cédula de votação será divulgada no 
site da CUT-RJ e deverá ser encaminhada por 
e-mail para igualdade@cutrj.org.br até as 
23h59. do dia 25 de agosto. Mais informa-
ções pelos telefones (21)92943921 / 77161674.

Licença
maternidade

Fotos: Divulgação
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GREVE

A assembleia geral dos 
técnicos-administrativos em 
educação da UFRJ, realizada 
dia 2 de agosto, no auditório 
do Quinhentão (CCS), com 
alguns votos contrários e al-
gumas abstenções aprovou 
por ampla maioria a conti-
nuidade da greve.  

A categoria entra no ter-
ceiro mês de paralisação sem 
que até o momento tenha ha-
vido negociação ou proposta 
do governo para atender às 
reivindicações, e isto aliado à 
ação de ilegalidade da greve 

Greve continua na UFRJ

O Sindicato Nacional dos 
Servidores Federais da Educação 
Básica, Profissional e Tecnológi-
ca (Sinasefe) deflagrou greve dia 
1º de agosto. Segundo o sindica-
to, há mais de um ano tenta ne-
gociar suas reivindicações com o 
governo sem sucesso. A reestru-
turação das carreiras docente e 
técnico-administrativa e o rea-
juste de salários-base (14,67%) 
estão entre as principais reivin-
dicações. 

Para o Sinasefe, todos os ca-

A CSP-Conlutas (Central 
Sindical e Popular) mani-
festou seu repúdio à ação 
da AGU (Advocacia-Geral da 
União) pedindo a ilegalidade 
da greve da Fasubra e de seus 
sindicatos.

 Segundo a Conlutas, a 
greve é legítima e busca a va-
lorização da categoria através 
do atendimento à pauta de 

apresentada pela Advocacia 
Geral da União. Até o dia 4 de 
agosto os técnico-administra-
tivos em educação (TAEs) de 
48 universidades permane-
ciam em greve, sendo que em 
cinco a greve foi interrompi-
da.

As avaliações na assem-
bleia – houve 13 intervenções 
– foram feitas sem os infor-
mes da Federação, que ainda 
não havia baixado para as en-
tidades de base o resultado da 
reunião realizada no dia 1º de 
agosto. Nas avaliações foi le-

vantada a preocupação com a 
mobilização na UFRJ, delibe-
rando-se assim que é preciso 
fazer um levantamento da pa-
ralisação nas unidades para 
aferir o grau de mobilização.

Os técnicos-administrativos 
decidiram também participar 
da caravana com  acampa-
mento em Brasília nos dias 9, 
10 e 11 organizada pela Fa-
subra. Esta atividade pretende 
pressionar o governo e o po-
der público pela abertura real 
de negociação, como também 
dar uma resposta à tentativa de 

criminalização da greve. A saí-
da será nesta segunda-feira, dia 
8 de agosto. Como atividade in-
terna ,houve manifestação na 
porta do HU após a assembleia, 
e ficou decidida a realização de 
panfletagem, quinta-feira, 4, 
na Faculdade de Letras, às 9h, 
durante seminário da PR-4.

Macaé
Segundo informes dos com-

panheiros de Macaé, a greve 
ajudou a fortalecer a organi-
zação da categoria no novo 
campus. Os TAEs de Macaé têm 

Sinasefe entra em greve Conlutas repudia 
ação da AGU

demandas específicas e havia 
insegurança em relação a um 
possível deslocamento de seto-
res e redistribuição de pessoal. 
A discussão da pauta interna 
foi frutífera e a diretora pro-
tempore Maria Antonieta Tyr-
rell vem dialogando com os 
TAEs. 

Uma conquista importan-
te foi a garantia da diretora 
pro-tempore da participação 
dos funcionários no colegiado 
máximo de Macaé. Serão qua-
tro representantes no Conse-
lho Deliberativo oficial.

nais de interlocução foram esgo-
tados e a greve foi a única alter-
nativa para pressionar o governo 
a atender às reivindicações da 
categoria. O sindicato protoco-
lou no dia 27 de julho um ofício 
no Ministério do Planejamento, 
no MEC e na Presidência da Re-
pública informando a decisão 
de paralisar as atividades. Até 
semana passada 71 campi em 
14 estados do país tinham ade-
rido à greve. No dia 10 de agosto 
as seções sindicais realizam as-

sembleias para deliberar sobre o 
movimento.

O Sinasefe representa os 
trabalhadores da rede federal 
de ensino que abrange servi-
dores docentes e técnicos-ad-
ministrativos em educação lo-
tados nos Institutos Federais de 
Ciência e Tecnologia, no Insti-
tuto de Educação para Surdos, 
nas Instituições Militares de 
Ensino, na Educação Federal 
dos Ex-Territórios e no Colégio 
Pedro II/RJ.

reivindicações, assim como 
luta-se também em defesa 
da melhoria da qualidade da 
educação pública no país.

“A CSP-Conlutas apoia 
esta greve desde seu início e 
repudia essa medida por parte 
da AGU que fere o direito de 
greve garantido na Constitui-
ção”, diz o documento de 27 
de julho.

Fotos: Emanuel Marinho
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GREVE NA UFRJ

A s     26 propostas da pauta 
interna já entregue à Reitoria fo-
ram discutidas e analisadas pela 
categoria na quinta-feira, dia 28 
de julho, em seminário no Salão 
Azul com a participação do supe-
rintendente de Pessoal, Agnaldo 
Fernandes. O evento foi considera-
do como uma atividade da greve.

 Para os recém-chegados à 
UFRJ (novos concursados), o semi-
nário serviu também para infor-
mar e esclarecer dúvidas sobre di-
reitos, principalmente em relação 
à nova carreira. A Pró-Reitoria de 
Pessoal apontou as reivindicações 
que são de sua competência atender 
dentro da Administração Central. 

 Acréscimo na pauta 
O seminário foi dirigido pela 

coordenadora sindical Gerly Mi-
celi, e o detalhamento dos pon-
tos discutidos ajudou os novos 
técnicos-administrativos a com-
preender um pouco mais sobre as 
conquistas da categoria no plano 
jurídico, político e administrativo. 
Veja os itens da pauta que foram 
modificadas e como ficaram: 

2 - Assim como a PR-4 irá 
providenciar os laudos de insa-
lubridade, fará o mesmo com 
os referentes à periculosidade.   

4 - O GT-Segurança do SINTU-
FRJ realizará um seminário para 
discutir a segurança nos campi. 

5 - Realização dos cursos de 
aperfeiçoamento em outros cam-
pi e não somente no Fundão.

10 - A categoria quer maior 
transparência das colocações dos 
concursados a serem nomeados. 

12 - O SINTUFRJ irá reali-
zar um seminário sobre saúde do 
trabalhador para toda a comuni-
dade universitária, conforme fez 
em 1993 e alavancou o projeto de 
saúde da universidade. O seminá-
rio apontará como será a utiliza-
ção dos HUs pelos trabalhadores. 

13 - A reserva de vagas na 
graduação para a categoria foi o 
ponto mais polêmico discutido no 
seminário e, por isso, será nova-
mente debatido em assembleia. 
O item fará parte da proposta 5.  

14 - A UFRJ deverá debater 
a Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares S.A. nos Conselhos 
Hospitalares, Conselhos de Cen-
tro, e o Conselho Universitário 
deverá se posicionar a respeito.

18 - A UFRJ deverá tornar 
clara e transparente a concessão 
de horas extras e funções gra-
tificadas, e informará quantas 
são e como estão distribuídas.

Seminário debate reivindicações internas com a PR-4
Posicionamento da PR-4
Em relação à proposta 1, o su-

perintendente de Pessoal, Agnaldo 
Fernandes, afirmou que a PR-4 é 
favorável a que a discussão sobre 
a jornada de 30 horas seja feita 
com toda a categoria, pois é uma 
bandeira histórica do movimen-
to sindical na UFRJ, mas o deba-
te de conteúdo sugeriu que fosse 
levada ao Conselho Universitário 
pela bancada de representantes 
dos técnicos-administrativos.  

Agnaldo disse não haver pro-
blema para a PR-4  incluir a pe-
riculosidade na proposta 2, mas 
solicitou que fosse bem explicitada 
para não gerar má interpretação. 
Sobre os atrasados dos bombeiros, 
informou que o processo voltou de 
Brasília com despacho do Ministé-
rio do Planejamento e  a PR-4 já 
começou a cumprir a exigência, 
que é fazer o histórico indivi-dual 
de cada participante da ação.  

Sobre a proposta 5, que cobra 
a implantação dos programas de 
capacitação e aperfeiçoamento; 
avaliação de desempenho e di-
mensionamento das necessidades 
institucionais, Agnaldo informou 
que faz parte das cinco prioridades 
eleitas pela PR-4 e que seriam de-
batidas no seminário interno que 
iriam realizar nos dias 4 e 5, que 
inclui, entre muitos outros temas, 
a elaboração de política de pesso-
al, a discussão dos programas do 
plano de carreira com as entidades 
e o estabelecimento de calendário 
de reuniões mensais com os sindi-
catos. O superintendente observou 
que a UFRJ não elaborou o seu 
Plano de Desenvolvimento Institu-
cional relativo ao PCCTAE, e suge-
riu a realização de um seminário 
conjunto de carreira em setembro.

Sobre a CIS (proposta 6) dis-
se que a PR-4 se reuniria com o 
SINTUFRJ para marcar a eleição 
dos novos representantes da ca-
tegoria e que estava garantido o 
suporte para funcionamento da 
Comissão. Pediu que o Sindicato 
apresentasse um projeto de Centro 
de Convivência (item 8) para ser 
discutido com as outras entidades. 
Para garantir a participação dos 
aposentados na estatuinte, que já 
obteve a aprovação de realização 
do Consuni (proposta 9), Agnal-
do sugeriu que a proposta fosse 
defendida pela bancada da cate-
goria naquele Conselho. E quer 
que a categoria aponte as falhas 
que ocorrem na divulgação das 
classificações dos concursos para 
a PR-4 corrigir os erros (item 10).

Cabe à PR-6 e às fundações 
dimensionarem a terceirização 

na universidade (item 11), in-
formou Agnaldo, acrescentando 
que esses números podem ser 
pedidos no Consuni pela banca-
da dos técnicos-administrativos 
ou pelo Sindicato. Com relação 
à proposta 12, saúde do traba-
lhador, disse ser outro tema de 
discussão no seminário interno 
da PR-4, e que o assunto era vis-
to como um grande problema na 
instituição. Mas antecipou que a 
Divisão de Saúde do Trabalhador 
(DVST) irá retomar antigos pro-
gramas e ampliar os de prevenção.       

A PR-4 fará levantamento so-
bre todos os processos relativos aos 
operadores de máquinas agrícolas 
(“tomateiros”) (proposta 15) e 
discutirá encaminhamentos com 
o SINTUFRJ. A respeito do item 16 
da pauta de reivindicações, Agnal-
do solicitou que a PR-4 fosse in-

formada onde estão os estagiários 
executando trabalho que deveria 
ser exerrcido por funcionário, mas 
alertou para que não haja confu-
são com tarefas de pesquisa. Sobre 
estacionamento gratuito (proposta 
17), afirmou que a PR-4 é par-
ceira no pleito e assinará qual-
quer resolução nesse sentido, que 
porventura a bancada dos TAEs 
elaborar e apresentar no Consuni.  

Em resposta ao item 18, o 
superintendente adiantou que a 
PR-4 irá divulgar os direitos dos 
trabalhadores da universidade, 
mas admitiu que a UFRJ não tem 
funções gratificadas e de direção 
para o seu projeto de expansão, e 
a estrutura atual não atende mais 
às necessidades. Antecipou que é 
intenção da PR-4 criar um espa-
ço de ambientação para o recém 
concursado e não “jogar a pessoa 

na unidade e exigir que ela seja 
autodidata em UFRJ”, como ocorre 
atualmente. Sobre abertura de no-
vos concursos (item 19), disse que 
estão sendo chamados os concur-
sados por ordem de classificação.

Como a Escola de Educação 
Infantil é subordinada à PR-4, o 
assunto também seria tema do 
seminário interno, acrescentou 
o superintendente ao responder 
ao item 20, adiantando, porém, 
que há previsão de construção 
de um prédio novo com mais 
salas de aulas, porque a UFRJ 
tem que se adequar às deter-
minações do Ministério do Pla-
nejamento, como a ampliação 
de vagas para estudantes. Sobre 
a decisão do Consuni contra o 
ponto eletrônico, Agnaldo ga-
rantiu que será mantida, pois “a 
resolução foi redigida pela PR-4”.  

AGNALDO FERNANDES

GERLY MICELI                

Foto: Niko

Foto: Emanuel Marinho
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NACIONAL

No dia 10 de agosto, quarta-
feira,  a CUT promove a ocupação 
pacífica dos Três Poderes. Nesse dia, 
dirigentes e militantes vão cobrar 
do poder central para que as pautas 
dos trabalhadores sejam aprovadas. 
É o momento de novamente pres-
sionar o governo, os deputados e os 
senadores para que encaminhem as 
mudanças reivindicadas. Ao mesmo 
tempo, pretende-se dialogar com o 
Judiciário e a sociedade sobre os te-
mas da classe trabalhadora.

Pela manhã, uma comissão 
de dirigentes e militantes entrega-
rá uma carta à presidente Dilma e 
ao secretário-geral da Presidência, 
Gilberto Carvalho, reafirmando as 
reivindicações da Central e cobran-
do agilidade nos encaminhamen-
tos. Em destaque a reivindicação do 
cumprimento do acordo assinado 
em 2008 entre as centrais e o gover-
no para o fim do imposto sindical 
e a criação da contribuição sobre a 
negociação coletiva. Também são 
destaques a reivindicação do Con-
trato Coletivo Nacional para todos os 
setores, a regulamentação da Con-
venção 151 da OIT (negociação co-
letiva entre trabalhadores públicos 
e governos das três esferas) e uma 
nova legislação para a terceirização.

Outro grupo de dirigentes e 
militantes terá audiência com o 
presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho, João Oreste Dalazen, e de-
mais ministros, para tratar especial-
mente da necessidade de garantir na 
legislação brasileira a negociação 
coletiva. Para isso, a CUT entende 
como fundamentais a ratificação da 
Convenção 87 da OIT (que estabele-
ce liberdade e autonomia sindicais), 
a criação de uma lei contra práticas 
antissindicais e a garantia de orga-
nização por local de trabalho. 

Com tais mudanças, com o 
tempo deixaria de haver a distorção 
hoje sofrida nos corredores da Justi-

CUT faz pressão em Brasília dia 10

A quarta edição da Marcha 
das Margaridas, de 16 a 18 de 
agosto, deve levar ao Distri-
to Federal cerca de 100 mil 
trabalhadoras por melhores 
condições de vida e trabalho 
no campo, e contra todas as 
formas de discriminação e vio-
lência contra a mulher. 

É a maior manifestação de 
mulheres da América Latina e 

 aumentos reais de salário 
neste segundo semestre

 reforma tributária: menos 
cobrança de impostos para 
quem vive só de salário ou de 
aposentadoria

 todos os direitos trabalhistas 
para quem é terceirizado

 fim do fator previdenciário e 
criação do fator 85/95

 melhores aumentos para to-
das as aposentadorias

 trabalho decente para todos, 
com direitos, saúde e seguran-
ça

 reforma política: fim das 
doações de empresas e bancos 
para candidatos a cargos pú-
blicos

 10% do PIB para investi-
mento em educação pública

 comida mais barata para o 
povo: reforma agrária e valo-
rização da agricultura fami-
liar

 redução da jornada de tra-
balho para 40 horas sema-
nais, sem redução de salário

 fim da violência na área ru-
ral e nas florestas

 fim do imposto sindical e li-
berdade para os trabalhadores 
decidirem se e como querem 
financiar seus sindicatos

 negociação coletiva no setor 
público: regulamentação da 
Convenção 151 da OIT 

 fim da alta rotatividade: 
ratificação da Convenção 158 
da OIT (garantia contra a dis-
pensa imotivada)

 liberdade e autonomia sin-
dical: ratificação da Conven-
ção 87 da OIT

Conheça a pauta 
nacional da CUT

ça do Trabalho: por ano, 2,8 milhões 
de novos processos são movidos por 
trabalhadores; porém, destes apenas 
100 são vencidos pelos ex-emprega-
dos e, pior, somente 31 são efetiva-
mente pagos. Entre o ingresso na 
Justiça e o pagamento, leva-se de 15 
a 20 anos. Antes, porém, a maioria 
dos trabalhadores e trabalhadoras 

prefere fechar acordos rebaixados 
na primeira instância por medo de 
não obter nada.

No Congresso Nacional diversos 
grupos cutistas irão percorrer os ga-
binetes e as comissões do Congresso 
para novamente pressionar os depu-
tados e senadores a colocar em vo-
tação os projetos fundamentais para 

a classe trabalhadora. Em 23 de 
março, a CUT havia feito uma ativi-
dade semelhante. Na parte da tarde 
haverá uma grande tenda da CUT e 
nela pretende-se receber a visita do 
presidente da Câmara, Marco Maia, 
e outras lideranças, para novamente 
entregar a pauta de reivindicações 
da classe trabalhadora.

MOBILIZAÇÃO: No Rio de Janeiro, dia 6 de julho, a CUT cobriu de vermelho a Avenida Rio Branco, Centro da 
cidade, na campanha nacional para colocar em pauta as reivindicações da classe trabalhadora

Margaridas na Esplanada
uma das principais mobiliza-
ções do sindicalismo rural, que 
conta com a adesão das traba-
lhadoras organizadas de todo o 
país. A mobilização organizada 
nacionalmente pelas trabalha-
doras rurais acontece a cada 
quatro anos, sempre em agosto, 
pois marca o mês do assassina-
to da líder sindical Margarida 
Alves. 

Esta manifestação conta 
também com a CUT na organi-
zação e foi fundamental para 
uma série de conquistas como a 
criação do Programa Nacional 
de Documentação da Mulher 
Trabalhadora Rural.

Origem
A paraibana Margarida Alves, 

símbolo da resistência e inspira-

ção para a marcha, foi presidente 
do Sindicato dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais de Alagoa 
Grande (PB) durante 12 anos. A 
luta contra a exploração, o anal-
fabetismo e pela reforma agrária 
fez com que colecionasse muitos 

inimigos. No dia 12 de agosto de 
1983, ela foi assassinada na por-
ta de sua casa por latifundiários. 
Mas deixou como legado mais 
de 600 ações trabalhistas contra 
usineiros e senhores de engenho 
da região.

Fotos: Emanuel Marinho

Foto: Internet
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MOVIMENTO

Em 30 de julho, dia do sorteio 
das eliminatórias para a Copa do 
Mundo de 2014, o Comitê Popular 
da Copa e das Olimpíadas – cria-
do para monitorar a organização 
dos megaeventos e acusar viola-
ções de direitos – realizou mar-
cha  “Uma Copa do Povo”, no 
Rio de Janeiro. A manifestação, 
liderada por jovens da Frente Na-
cional de Torcedores, com cerca de 
500 participantes, saiu do Largo 
do Machado por volta das 13h e 
foi em direção à Marina da Gló-
ria, local onde ocorreu o sorteio. 

O Comitê da Copa e das 
Olimpíadas é formado por movi-
mentos populares, organizações 
não governamentais (ONGS), 
acadêmicos, sindicatos, en-
tre outros. Além dos militantes, 
participaram da marcha repre-
sentantes do conselho técnico 
que acompanha as remoções,  
bombeiros, taxistas, professores 
em greve e populares em geral. 

Discriminação
O objetivo do ato foi cons-

cientizar a população do que 
está ocorrendo nos bastidores 
para a realização da Copa de 
2014 e das Olimpíadas de 2016. 
“O movimento não é contra a 
Copa do Mundo, mas, sim, con-
tra a forma como ela está sendo 
preparada”, afirmou Hertz Leal, 
integrante do Comitê Popu-
lar da Copa do Mundo de 2014.

Moradores das comunidades 
pobres atingidas pelas remoções 
e membros do conselho técni-

Manifestação reivindica uma copa do povo
co – grupo informal que apoia 
tecnicamente o Conselho Po-
pular – protestaram, como, por 
exemplo, os moradores que estão 
no caminho de projetos como 
Porto Maravilha, Porto Olímpi-
co, Transcarioca, Transoeste etc. 

“Estamos voltando ao higie-
nismo, quando o governo, em 
prol da saúde, como argumen-
tou na época, realizou a limpe-
za social mas que, na verdade, 
tratava-se de segregação espacial: 
ampliação da favelização em 
áreas distantes dos centros ur-
banos, esquecendo-se que as co-
munidades também têm direito 
a elas“, relembrou ao discursar 
na marcha Alexandre Pessoa, da 
Escola Politécnica de Saúde Joa-
quim Venâncio (EPSJV/Fiocruz), 
integrante do conselho técnico.

Érica Soares, moradora do 
Pavão-Pavãozinho, disse que a 

sua casa já foi marcada pelo go-
verno e ela tem de sair de lá por-
que é área de risco.  Entretanto, 
o laudo do engenheiro mecânico 
e civil Maurício Campos, da Pas-
toral da Favela, afirma que isso 
não é verdade. “Como, então, o 
governo construiu uma caixa 
d’água para a população em área 
de risco”, questiona a moradora. 

Dinheiro público
Em apenas dois anos – 2008 

e 2009 –, o Ministério do Esporte 
destinou R$ 90 milhões a projetos 
coordenados pelo Comitê Olím-
pico Brasileiro (COB), que coor-
denou a elaboração do dossiê de 
candidatura. Para a festa da Fifa, 
no sábado, na Marina da Glória, 
foram gastos R$ 30 milhões pelo 
governo do Estado e pela Prefeitu-
ra do Rio de Janeiro, o que corres-
ponde a apenas um terço do que 

o governo federal gastou para a 
candidatura Rio 2016. As infor-
mações sobre os gastos oficiais são 
da Controladoria-Geral da União 
e divulgadas no site www.portal-
datransparencia.gov.br/rio2016/
paginas/gastos-candidatura.asp.

Conforme blog do José Cruz, 
site UOL Esporte, o Ministério do 
Esporte salda este ano contas refe-
rentes ainda ao Pan 2007. Dos R$ 
3,6 bilhões dos cofres públicos gas-
tos, quatro anos atrás para o evento, 
num rastro de suspeitas de ilegali-
dades e superfaturamentos iden-
tificados pelo Tribunal de Contas 
da União, ainda restam R$ 466,3 
mil esperando para serem pagos. 

Londres, sede das Olim-
píadas de 2012, tem orçamento 
atual previsto para 7,3 bilhões 
de libras (R$ 18,2 bilhões). A 
atual previsão do Comitê Olím-
pico Organizador Local dos Jogos 

Sucesso de público e de ale-
gria é o balanço que se tem do 8º 
Arraiá da UFRJ – Professor Carlos 
Tannus, realizado nos dias 29 e 
30 de julho, no campo de espor-
tes da Escola de Educação Física 
e Desportos, na Praia Vermelha. 
Há muito a festa é considerada 
uma das raras manifestações 
típicas dessa época do ano que 
resistem ao modismo na cidade.

O Arraiá da UFRJ reuniu qua-
drilhas tradicionais, como a do 
Gonzagão, da Feira Nordestina 
de São Cristóvão, Buraco Quente, 
a mirim Roçalão, e no palco se 
revezaram grupos de forrós, ani-
mando a multidão. Difícil foi en-
contrar casal parado. Já as crian-
ças se esbaldaram nas barracas 
de brincadeiras e com as ginca-
nas. Nada faltou: fogueira, casa-
mento da roça, cadeia, correio do 
amo, comidas e bebidas típicas.

SINTUFRJ – Entre as de-

Arraiá da UFRJ bate record de público e animação
zenas de barracas estava a do 
SINTUFRJ, de pescaria. As crian-
ças adoraram as lembrancinhas 
muito bem escolhidas pelas coor-
denadoras sindicais Eliane Nasci-
mento e Vera Telles, responsáveis 
pela organização da participa-
ção da entidade no Arraiá. Elas 
contaram com a colaboração 
preciosa da funcionária da sub-
sede sindical na Praia Vermelha, 
Kátia Barbiere. Várias dirigen-
tes e colaboradores do Sindicato 
prestigiaram a iniciativa, que foi 
considerada como mais uma ação 
para tornar visível à sociedade a 
greve dos técnicos-administrativos 
em educação da universidade.  

A coordenação da festa, a 
cargo do Fórum de Ciência e 
Cultura, premiou, nos dois dias 
de festa, a barraca mais ani-
mada, o melhor casal dança-
rino de forró e o figurino e a 
performance do casal original.    

Olímpicos do Rio 2016 em in-
vestimentos para a realização do 
evento no Brasil está em R$ 29,5 
bilhões. Faltando quase um ano 
para os Jogos Olímpicos, segundo 
o Comitê inglês, 88% das obras já 
foram realizadas, e importantes 
instalações (o Centro de Impren-
sa, o Estádio Olímpico de Stra-
tford e as ampliações na estação 
de metrô próxima ao estádio) já 
estão prontas, segundo publica-
do no site do Projeto Jogos Lim-
pos dentro e fora dos estádios, 
http://www.jogoslimpos.org.br/

Entre algumas obras, destaca-
se a construção do Estádio Olím-
pico (todo em aço) iniciada em 
2008, já  pronto e custou cerca de 
530 milhões de libras (aproxima-
damente R$ 1,3 bilhão), segundo 
divulgado no site do Lance, en-
quanto a reforma do Maracanã 
está orçada em R$ 1,1 bilhão.

João Hermínio Marques, 
presidente da Frente Nacional 
de Torcedores, disse que a ideia 
é chamar a atenção do Ministé-
rio Público e da população para 
a gestão da CBF e a preparação 
brasileira para a Copa, sobretudo 
com relação aos números en-
volvidos nas obras do Maracanã. 
Entre as reclamações, as prin-
cipais são: a elitização da arte 
popular de arquibancada, a ex-
tinção dos setores populares dos 
estádios, ingressos caros e ina-
cessíveis às camadas populares 
e ausência de transparência na 
organização do futebol brasileiro. 

BARRACA DO SINTUFRJ: dirigentes e militantes se empenharam em agradar as crianças

MANIFESTAÇÃO no centro do Rio:militantes marcham por uma copa do povo

Fotos: Divulgação
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Assédio Moral define-se 
como “a exposição dos tra-
balhadores e trabalhadoras a 
situações humilhantes e cons-
trangedoras, repetitivas e pro-
longadas durante a jornada de 
trabalho e no exercício de suas 
funções, sendo mais comuns 
em relações hierárquicas auto-
ritárias e assimétricas, em que 
predominam condutas negati-
vas, relações desumanas e aéti-
cas de longa duração, de um ou 
mais chefes dirigidas a um ou 
mais subordinado(a), desestabi-
lizando a relação da vítima com 
o ambiente de trabalho e a orga-
nização, forçando-a a desistir do 
emprego”.

Caracteriza-se pela degra-
dação deliberada das condições 
de trabalho em que prevalecem 
atitudes e condutas negativas dos 
chefes em relação a seus subor-
dinados, constituindo uma ex-

Pode parecer repetitivo, mas o Jornal do SINTUFRJ retoma o tema Assé-
dio Moral diante da realidade existente no mundo do trabalho e na UFRJ. 
Os casos de assédio continuam a chegar a nosso Sindicato, inclusive nes-
se período de greve nacional. O cenário exige estabelecer discussões so-

SAÚDE DO TRABALHADOR

bre o problema, como encontrar uma forma justa e tranquila para debelar 
a violência moral a que são submetidos os trabalhadores. Nesta edição 
publicamos artigo da enfermeira do trabalho Vânia Glória, que também é 
dirigente do SINTUFRJ.

Assédio moral: Ninguém merece
 A globalização e o modelo 

neoliberalista resultaram em 
precarização do trabalho e seus 
processos e relações, com conse- 
quências em âmbito internacio-
nal, evidente que em escalas di-
ferenciadas, levando-se em con-
sideração o cenário socio-político 
de cada nação. 

A exigência da produção ca-
pitalista preconiza formas dife-
rentes de gestão em instituições 
públicas, o que ocorreu inicial-
mente no setor privado. Este mo-
delo gerencial efetivamente traz 
à tona diversas características, 
exigências, metas e cobranças 
que visam resultados cada vez 
mais quantitativos, afastando a 
subjetividade do trabalho e, con-
sequentemente, do trabalhador e 
da trabalhadora. 

As consequências são identi-
ficadas em uma mudança bru-
tal nos processos de trabalho e, 
evidentemente, nas condições de 
saúde destes trabalhadores. Pre-
senciamos despersonificação do 
trabalhador, relações interpes-
soais comprometidas e frágeis, 
ambiente de trabalho hostil e 
processos de trabalhos qualitati-
vamente desequilibrados.

Como consequência desta 
tendência mundial, aflora o as-
sédio moral, que “é conhecido 
como um fenômeno degrada-
dor das relações de trabalho, 
que adoece os indivíduos, cau-
sando danos à saúde física e 
psíquica”(CORREA, 2004). Cos-
tumamos ver afirmações como: 
a discussão do assédio moral é 
nova, mas o fenômeno é tão anti-
go quanto o trabalho.

No latim vulgar, “trabalho “é 
tripaliare (torturar). No latim 
clássico é tripalium, instrumen-
to de tortura de outrora. O traba-
lho já foi uma atividade necessá-
ria à sobrevivência do homem, 
quando o estado de igualdade era 
uma realidade. Nesta época não 
se conhecia a hierarquia econô-
mica e nem havia propriedade 
privada. A civilização humana 
evoluiu, criaram-se as relações 
de poder e hierarquia e a proprie-
dade privada. O homem passou 
a ser explorado pelo homem. Os 
detentores do poder detinham 

também o que era produzido pelo 
subordinado. O trabalho passou a 
significar tortura. Exemplo disso 
é a escravidão, em que o trabalho 
era considerado vergonhoso, e 
por isso mesmo deveria ser reali-
zado pelos escravos, seres inferio-
res, verdadeiros objetos, destituí-
dos de direitos. 

Com a industrialização e o 
capitalismo, instaurou-se a dou-
trina de que o trabalho seria a 
possibilidade para a ascensão 
humana. Sustentava-se que a so-
ciedade era formada por classes. 
A ascensão social do indivíduo, 
ou o seu declínio, condicionava-
se única e exclusivamente ao seu 
próprio comportamento. Esta 
realidade, caracterizada pela 
competitividade empresarial a 
qualquer custo, muitas vezes 
sem limites éticos, pelo excesso 
de oferta de mão de obra e pela 
redução dos postos de trabalho, 
constitui um cenário perfeito 
para a disseminação do assédio 
moral.

Assédio Moral e Violência Moral no Trabalho
periência subjetiva que acarreta 
prejuízos práticos e emocionais 
para o trabalhador e a organiza-
ção. A vítima escolhida é isolada 
do grupo sem explicações, pas-
sando a ser hostilizada, ridicu-
larizada, inferiorizada, culpa-
bilizada e desacreditada diante 
dos pares. Estes, por medo do 
desemprego e vergonha de se-
rem também humilhados e as-
sociados ao estímulo constante 
à competitividade, rompem os 
laços afetivos com a vítima e, 
frequentemente, reproduzem 
e reatualizam ações e atos do 
agressor no ambiente de tra-
balho, instaurando o “pacto 
da tolerância e do silêncio” no 
coletivo, enquanto a vítima vai 
gradativamente se desestabili-
zando e fragilizando, “perden-
do” sua autoestima.

Em resumo: um ato isolado 
de humilhação não é assédio 

moral. Este pressupõe:
1. repetição sistemática 
2. intencionalidade (forçar o 

outro a abrir mão do emprego) 
3. direcionalidade (uma 

pessoa do grupo é escolhida 
como bode expiatório) 

4. temporalidade (durante a 
jornada, por dias e meses) 

5. degradação deliberada 
das condições de trabalho.

Entretanto, quer seja um ato 
ou a repetição deste ato, deve-
mos combater firmemente por 
constituir uma violência psico-
lógica, causando danos à saúde 
física e mental não somente 
daquele que é excluído, mas de 
todo o coletivo que testemunha 
esses atos.

O desabrochar do indivi-
dualismo reafirma o perfil do 
“novo” trabalhador: “autôno-
mo, flexível”, capaz, competi-

tivo, criativo, agressivo, qua-
lificado e empregável. Estas 
habilidades o qualificam para 
a demanda do mercado que 
procura a excelência e saúde 
perfeita. Estar “apto” significa 
responsabilizar os trabalhado-
res pela formação/qualificação 
e culpabilizá-los pelo desempre-
go, aumento da pobreza urbana 
e miséria, desfocando a realida-
de e impondo aos trabalhadores 
um sofrimento perverso.

A violência moral no tra-
balho constitui um fenômeno 
internacional segundo levan-
tamento recente da Organiza-
ção Internacional do Trabalho 
(OIT) em diversos países de-
senvolvidos. A pesquisa aponta 
para distúrbios da saúde mental 
relacionados com as condições 
de trabalho em países como Fin-
lândia, Alemanha, Reino Unido, 
Polônia e Estados Unidos.

Vânia Glória et al – texto adaptado do trabalho “ASSÉDIO MORAL – UMA VISÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO TRABALHADOR” – UFRJ, 2010.



ÚLTIMA PÁGINA

 No Brasil, são 7,2 milhões 
de trabalhadores domésticos, 
segundo o Instituto de Pesqui-
sa Econômica Aplicada (Ipea). 
Noventa e três por cento (93%) 
são mulheres, totalizando 6,7 
milhões de empregadas domés-
ticas no país. Dessas mulheres, 
4,1 milhões (62%) são negras. 
De acordo com estimativas re-
centes da Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT) com 
base em estudos ou pesquisas 
nacionais de 117 países, o núme-
ro de trabalhadores domésticos 
no mundo é de pelo menos 53 
milhões de pessoas. Mas especia-
listas acreditam que, como esse 
trabalho é feito de forma oculta 
e sem registros, o total pode che-
gar a 100 milhões de pessoas.

Esses foram alguns dos da-
dos citados no seminário “Que 
trabalho doméstico queremos 
para o Brasil do século XXI?”, o 
primeiro de uma série de debates 
que o Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea) promove 
ao longo de 2011 para marcar 
o Ano Internacional dos Afro-
descendentes, estabelecido pela 
ONU. As atividades propostas, 
assim como estudos e pesquisas 
relacionadas às desigualdades 
raciais no Brasil, podem ser en-
contradas no recém-criado hotsit 
www.ipea.gov.br/igualdaderacial.

O evento, que foi realizado 
na quarta-feira, dia 29 de julho, 
em parceria com a ONU Mu-
lheres, o Centro Feminista de 
Estudos e Assessoria (CFEMEA) 
e a Federação Nacional das 

“Que trabalho doméstico queremos para o Brasil no século XXI?”
Trabalhadoras Domésticas (Fe-
natrad), reuniu parlamentares, 
acadêmicos, representantes dos 
ministérios e sindicatos, traba-
lhadoras domésticas e estudantes.

Tânia Cruz e Joaze Bernardi-
no-Costa, sociólogos da Universi-
dade de Brasília, e Ângela Figuei-
redo, antropóloga da Universidade 
Federal do Recôncavo Baiano, 
apresentaram os resultados preli-
minares da Pesquisa Qualitativa 
sobre o Trabalho Doméstico no 
Distrito Federal e em Salvador. 
Ao todo, foram realizadas 55 en-
trevistas em profundidade com 
trabalhadoras domésticas. As ex-
periências relatadas de trabalho 
doméstico infantil apontaram 
para o mesmo padrão de con-
tratos de trabalho não formali-
zados, maus-tratos, sofrimento e 
sobrecarga excessiva de trabalho.

 “A naturalização do emprego 
doméstico, entendido como natu-
ral das mulheres da classe baixa, 
sem necessidade de capacitação, 
e ainda a visão, também errada, 
de que esse trabalho (remunerado 
ou não) não gera valor econômi-
co para o país são fatores que pre-
judicam o reconhecimento pro-
fissional do setor”, alertou Joaze.

 O sociólogo defendeu não 
só a ampliação dos direitos para 
a categoria, mas também o de-
bate para modificar o imaginá-
rio social e conceber o trabalho 
doméstico como uma profissão. 
Ângela destacou a importância da 
reconstrução das representações 
da mulher negra que não sejam 
subalternas, que será possível por 

meio do fortalecimento dos sindi-
catos, das políticas públicas e da 
mudança de cultura da sociedade.

Conquista na OIT
Na mesa de abertura, Guacira 

César de Oliveira, diretora cole-
giada do CFEMEA, apontou que a 
maioria das mulheres economi-
camente ativas trabalha no em-
prego doméstico e as condições do 
setor refletem nas desigualdades 
sociais do país. Por isso, ressal-
tou a urgência de políticas públi-
cas, de investimento e mudanças 
na sociedade e na legislação.

Rebecca Tavares, representan-
te da ONU Mulheres, ressaltou a 
Convenção da OIT que pela pri-
meira vez aprovou normas (Con-
venção nº 189 e Recomendação 
nº 201) para equiparar os direitos 
dos trabalhadores domésticos com 
as demais categorias.  “Esse novo 
marco legal para o setor do traba-
lho doméstico, caracterizado pela 
informalidade e pelas condições 
vulneráveis, é resultado da insis-
tente articulação de milhares de 
trabalhadores que acreditaram ser 
possível transformar leis e mentes 
para garantir direitos no exercício 
da sua profissão”, disse Rebecca.

Acrescentou que o desafio será 
a ratificação dos compromissos as-
sumidos na Convenção pelos paí-
ses membros da ONU e a efetiva-
ção das mudanças nas legislações 
nacionais. “Esse seminário marca 
o início dessa longa jornada em 
um país com herança escravista e 
o contexto sociocultural contem-
porâneo que perpetua preconceitos 

racistas e sexistas”, afirmou. Par-
ticiparam também da abertura 
Creuza Maria Oliveira, presidente 
da Fenatrad, a senadora Ildis da 
Mata e a deputada Janete Pietá.

Políticas para o setor
A deputada Benedita da Sil-

va trouxe a visão do legislativo 
para o debate sobre os direitos das 
trabalhadoras domésticas. Ela 
participou da segunda mesa, que 
teve como tema as Ações, Estraté-
gias e Políticas para o Trabalho 
Doméstico e reuniu ainda repre-
sentantes das trabalhadoras e de 
ministérios. Benedita ressaltou 
a importância das associações e 
sindicatos das trabalhadoras du-
rante a Assembleia Constituinte, 
que permitiu o reconhecimen-
to de direitos para a categoria.

Chamou a atenção para a 
necessidade de ter o mesmo tipo 
de articulação durante a ratifi-
cação, pelo governo brasileiro, 
da convenção da OIT. Afirmou, 
no entanto, que o trabalho de-
ver ser feito em conjunto com 
ministérios e a Presidência da 
República. “Temos um gover-
no com responsabilidade para 
fazer essas coisas acontecerem, 
não podemos ter ansiedade, a 
iniciativa de ratificação preci-
sa ser do Executivo”, afirmou.

Para Creuza Maria Olivei-
ra, presidente da Fenatrad, a 
aprovação da convenção da 
OIT precisa estar na pauta 
das centrais sindicais. “A CUT 
deve chamar a questão para a 
agenda do Ministério do Tra-

balho e do Congresso. Estamos 
discutindo direitos humanos, 
e não um favor, é o reconhe-
cimento de uma categoria de 
trabalhadoras”, argumentou. 

Ela lembrou que, até chegar 
nessa conquista da OIT, foram 
mais de 70 anos de organização 
sindical das trabalhadoras do-
mésticas e é de fato um processo 
histórico. “Na América Latina, 
são 14 milhões de trabalha-
dores no emprego doméstico, 
setor que mais emprega a mão 
de obra feminina negra”, disse.

Angélica Fernandes, da Se-
cretaria de Políticas para as Mu-
lheres, acredita que a igualdade 
de direitos para as mulheres é 
importante, mas as ações e po-
líticas para o emprego domés-
tico são mais efetivas quando 
focadas no acesso ao mercado 
formal de trabalho. “Em com-
paração com o resto do mundo 
temos uma legislação muito 
boa, mas só 26,5% das traba-
lhadoras domésticas têm direi-
to a essa legislação”, apontou.

Vera Albuquerque, do Mi-
nistério do Trabalho, disse que 
devem ser analisadas manei-
ras de se estimular a formali-
zação. “Por que não podemos 
pensar em reduzir o percentual 
depositado no FGTS das tra-
balhadoras, também é preciso 
pensar se não é melhor reduzir 
a contribuição previdenciária, 
é melhor ter mais empregos 
formalizados do que uma con-
tribuição elevada”, afirmou. 

Fonte: Ipea

Arte: Luís Fernando Couto
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