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ECONOMIA BRASILEIRA CRESCE 1% EM 2017

Primeiro crescimento do PIB em dois 
anos reafirma tendência de recuperação 
da atividade econômica do país. Valor total 
anual alcança R$ 6,6 trilhões, afirma IBGE. 
No último trimestre de 2017, avanço é de 
0,1%.

O Produto Interno Bruto (PIB) do Bra-
sil cresceu 1% em 2017 em relação ao ano 
anterior, afirmou nesta quinta-feira (1º/03) 
o IBGE. O valor anual total chegou a R$ 6,6 
trilhões. Esta é a primeira alta depois de dois 
anos de quedas, ambas de 3,5%, em 2015 e 
2016.

Entre as atividades, a agropecuária teve 
o maior crescimento no ano, de 13%, princi-

palmente devido à agricultura, com desta-

que para a expansão nas produções nacio-

nais de milho (55,2%) e soja (19,4%). Apesar 

do peso relativo menor, a safra recorde re-

presentou a principal contribuição para o 

resultado positivo do PIB no ano, segundo a 

coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, 

Rebeca Palis.

Os serviços, que detêm o maior peso na 

composição do PIB, tiveram variação positi-

va de 0,3%, influenciados pelo crescimento 

do comércio (1,8%) e das atividades imobi-

liárias (1,1%). A indústria se manteve estável 

na comparação entre 2017 e 2016.

NOVA CLT ESTÁ VALENDO: ENTENDA O 
LABIRINTO DA NOVA LEI TRABALHISTA

A Medida Provisória (MP) 808/2017, que 
alterava diversas posições da Reforma Tra-
balhista (Lei 13.467/2017), caducou nesta 
segunda-feira. Como o texto da MP não foi 
transformado em lei, as regras voltam a ser 
aplicadas de acordo com o texto original, 
sancionado em 11 de novembro de 2017, 
data de promulgação da Reforma Trabalhis-
ta. O que isso muda?

A principal reforma do governo Temer a 
ser implementada até o momento entrou 
em vigor no dia 11 de novembro de 2017 
com diversos pontos sem definição. 

Entre esses, os mais discutidos foram os 

que tratavam da possibilidade do trabalho 

em tempo parcial, criação e regulamenta-

ção de trabalho à distância, fracionamento 

de férias, limitação dos danos extrapatrimo-

niais, trabalho de gestantes e lactantes em 

ambiente insalubre, contratação de autôno-

mos, novas regras de arbitragem, trabalho 

intermitente, criação e rompimento de con-

tratos de trabalho por acordo mútuo, além 

de outras alterações referentes às relações 

trabalhistas.



Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade

De uma forma ou de outra, parece que 
com a queda da MP 808 também cai a ficha 
de que a Reforma Trabalhista já aconteceu. 
Aqueles que sempre defenderam a “moder-
nização” estão comemorando com cautela. 
E os críticos entendem que as formas de 
resistência precisam mudar. Os sindicatos 
agora travam combate no STF e buscam ex-
plorar as brechas da nova lei, que são abun-
dantes. A lei foi feita às pressas.

“Várias centrais sindicais entra-
ram com ações diretas de inconsti-
tucionalidade no STF. Que devem 
ser julgadas e analisadas nos pró-
ximos meses. Uma outra frente im-
portante é o movimento sindical se 
organizar, e através de suas nego-
ciações coletivas colocar impedi-
mento às posições da nova CLT nos 
novos acordos”, explica o ex-presidente 
dos Metalúrgicos de Taubaté.

Ou seja, sindicatos de maior poder de ar-
ticulação trabalham para valorizar os acor-
dos coletivos. Já que na nova legislação o 
acordado prevalece sobre o legislado, essa 
será uma nova tática para tentar garantir di-
reitos.

Por outro lado, o sindicalista reconhece 
que os tempos não são bons. Ele lembrou 
que, segundo divulgado pela imprensa, cer-
ca de 15 mil postos de trabalho foram extin-
tos no mês passado em rescisão consensual 
de contrato. Nessa modalidade, o emprega-
do perde o direito ao seguro desemprego, 
deixa de resgatar o fundo de garantia de 
forma integral, e a multa do empregador 
também é reduzida. Segundo ele, a impren-
sa vende a mudança como algo bom, mas o 

processo precariza a relação de trabalho e 
inclusive aprofunda a crise econômica, pois 
menos recursos circulam na sociedade.

Um outro problema, segundo ele, seria 
o grande número de sindicatos. Alguns de-
les não representam os trabalhadores, mas 
podem, segundo a nova lei, fechar acordos 
coletivos de modo a precarizar mais ainda a 
situação do trabalhador. 

Segundo Isaac do Carmo, o país está en-
trando na era de uma CLT patronal.

“Foi uma reforma construída com olhar e 
as mãos dos grandes empresários do poder 
econômico no Brasil. Porque ela na prática 
e efetivamente diminui o poder de nego-
ciação dos sindicatos, diminui o poder de 
organização dos sindicatos, e diminui o di-
reito dos trabalhadores de buscar o judiciá-
rio para pleitear os direitos trabalhistas, que 
é no Brasil uma regra frequente na relação 
entre o capital e o trabalho”.

O índice de desemprego no Brasil atingiu 
12,6% no trimestre encerrado em fevereiro 
de 2018. A taxa ficou maior do que a regis-
trada no trimestre encerrado em janeiro, de 
12,2%.

O resultado é catastrófico para o dis-
curso de “recuperação” da economia que 
vinha sendo entoado pela mídia concomi-
tantemente a uma forte defesa da reforma 
trabalhista, sob a alegação de que iria “criar 
empregos”.

Agora, em vez de empregos serem 
criado eles desaparecem…

Não é por outra razão que a mídia fez 
algo raro nessas questões polêmicas: no-
ticiou a alta do desemprego sem tecer co-
mentários. As manchetes sempre cheias de 
adjetivações deram lugar a manchetes fac-
tuais, neutras.
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SUPREMO JÁ SOMA 20 AÇÕES CONTRA 
MUDANÇAS DA REFORMA TRABALHISTA
12 de março de 2018   |   Por Felipe Luchete

O fim da contribuição sindical obrigatória 

é o tema da 20ª ação ajuizada no Supremo 

Tribunal Federal questionando dispositivos 

da Lei 13.467/2017. Para a federação que re-

presenta trabalhadores de limpeza urbana 

e conservação (Fenascon), é inconstitucio-

nal permitir que cada empregado decida se 

vai ou não ajudar a entidade da categoria.

A Fenascon afirma que, como o repasse 

é a principal receita do sistema sindical bra-

sileiro, retirar a principal fonte de custeio é 

o mesmo que retirar os poderes dos sindi-

catos, “já que impossível a atuação sem re-

cursos”.

A contribuição facultativa é criticada, ao 

todo, em 14 processos em andamento no 

STF, sob a relatoria do ministro Edson Fachin. 

Todas elas alegam que a verba tem natureza 

jurídica tributária e, por isso, só poderia ser 

modificada por meio de lei complementar.

A Fenascon também repete o argumen-

to de que é preciso liminar para suspender 

imediatamente os efeitos das novas regras, 

diante do risco de que “a demora natural 

do curso do processo” comprometa a ma-

nutenção de entidades do setor. Fachin, 

porém, já decidiu em outros processos que 

os argumentos serão tratados pelo Plenário 

diretamente no mérito.

A ASSEDASPP – Associação dos Empregados Demitidos ao Sindaspp, CNPJ 01.256.241/0001-
69, com sede em Curitiba na Av. Mal Floriano Peixoto, 96, 3º andar, neste ato representada por 
sua Presidente, Márcia Regina Matiz da Silva, na forma prevista em seu Estatuto, convoca os As-
sociados para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 10 de 
Abril às 17h30min na sede da associação, em primeira convocação se presentes 50% (cinquenta 
por cento) dos associados ou em segunda convocação, trinta minutos após, com qualquer nú-
mero para deliberarem exclusivamente sobre a dissolução e extinção da Associação conforme 
autorizado pelo artigo 1º, parágrafo 2º do Estatuto.

Curitiba, 08 de Março de 2018.
Márcia Regina Matiz da Silva – Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINARIA DA ASSEDASPP – 
ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DEMITIDOS 
AO SINDASPP


