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Secretário-geral da NCST e presidente da CONTRATUH debate
ameaça a pilares da atividade sindical na CDH do Senado

José Calixto avalia audiência com ministro Fachin para discutir ADIn
sobre reforma trabalhista

Na oportunidade da audiência com ministro do STF, presidente da
NCST questiona pontos polêmicos da Lei 13.467/2017. Calixto
avaliou como positivo o encontro.
Nesta segunda-feira (19/03) o presidente da Nova Central Sindical de
Trabalhadores – NCST, José Calixto Ramos, acompanhado da
assessora jurídica da entidade, Zilmara Alencar; do presidente da
Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil – CTB, Adilson
Gonçalves Araújo e do deputado federal, Orlando Silva (PCdoB-SP);
participou de audiência com o ministro do Supremo Tribunal federal
(STF), Edson Fachin, com a finalidade de debater Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADIn 5.794) que questiona legalidade da Lei
13.467/2017, a chamada “reforma” Trabalhista. Na ocasião, as
lideranças sindicais, suas respectivas assessorias jurídicas e o
parlamentar levantaram argumentos contrários a diversos pontos da
lei aprovada à revelia do que consideram uma discussão mínima
necessária para aprovação de uma matéria de tamanho impacto
social. “O ministro Edson Fachin, relator da ADIn provocada pela
Confederação Nacional dos Trabalhadores dos Trabalhadores em
Transporte Aquaviário e Aéreo – CONTTMAF, foi bastante paciente,
respeitoso e cordial. Mesmo com outras três audiências tratando do
mesmo tema, o ministro ouviu pacientemente nossos argumentos
na audiência provocada pelo deputado Orlando Silva. Saímos desse
encontro na esperança, claro que sem certeza, de que Fachin possa
encaminhar relatório favorável às alterações sugeridas no processo”,
avaliou o presidente da NCST.
Durante o encontro, questionamentos sobre trabalho intermitente –
e seus impactos na arrecadação previdenciária -; mudanças nas
regras para afastamento de gestantes e lactantes do trabalho
insalubre; alteração da matéria tributária que regulamenta a
contribuição sindical por meio de lei ordinária; e negociações diretas
com empregados sem o intermédio do sindicato de sua respectiva
categoria, foram algumas das pautas mais discutidas durante a
audiência.“Nós estamos no último degrau da escalada judicial que
persegue correções urgentes no que consideramos um atentado às
leis de proteção ao trabalho. Se o ministro entender que nossas
reclamações, através da Ação Direta de Inconstitucionalidade, têm
procedência, vai nos ajudar muito. Claro que, como relator, ele não
poderia afirmar isso em hipótese alguma. No entanto, se ele assim
proceder, damos um passo importante no sentido de corrigir tantas
regras precarizadoras inseridas nessa lei. Nosso próximo passo é
buscar a viabilidade de uma audiência com a própria presidente do
Supremo, ministra Carmem Lúcia, para conversarmos sobre o
encaminhamento da matéria no âmbito STF”, concluiu Calixto.

O Secretário-geral da Nova Central Sindical de Trabalhadores –
NCST e presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Turismo e Hospitalidade - CONTRATUH, Moacyr Roberto Tesch
Auersvald, participou, nesta segunda-feira (19/03), de audiência
pública na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
(CDH) do Senado Federal, destinada a debater as principais ameaças
a pilares da atividade sindical no país. O líder sindical denunciou
sucessivos ataques à organização sindical, negociação coletiva e
direito de greve dos trabalhadores do setor público e privado do
país. Na ocasião, líder sindical prestou homenagem ao senador Paulo
Paim (PT-RS).
A disputa institucional para garantir recursos financeiros para os
sindicatos ganhou mais um lance importante. O secretário de
Relações do Trabalho do governo federal, Carlos Cavalcante de
Lacerda, assinou nota técnica em que legitima a assembleia geral da
categoria para efetivar o desconto da contribuição sindical. Trata-se
da Nota Técnica Nº 2/2018/GAB/SRT, que declara válida a
autorização da assembleia geral da categoria para o desconto da
contribuição sindical de março de 2018. O entendimento da SRT
baseia-se no Enunciado 38 da Associação Nacional dos Magistrados
do Trabalho (Anamatra) e em interpretação sistemática das normas
que regulam a matéria.
“I - É lícita a autorização coletiva prévia e expressa para o desconto
das contribuições sindical e assistencial, mediante assembleia geral,
nos termos do estatuto, se obtida mediante convocação de toda a
categoria representada especificamente para esse fim,
independentemente de associação e sindicalização.
II - A decisão da assembleia geral será obrigatória para toda a
categoria, no caso das convenções coletivas, ou para todos os
empregados das empresas signatárias do acordo coletivo de
trabalho.
III - O poder de controle do empregador sobre o desconto da
contribuição sindical é incompatível com o caput do art. 8º da
Constituição Federal e com o art. 1º da Convenção 98 da OIT, por
violar os princípios da liberdade e da autonomia sindical e da
coibição aos atos antissindicais.”
Em vários estados, as cortes trabalhistas têm acatado as ações civis
públicas no sentido de reconhecer as assembleias gerais das
categorias laborais como fóruns legítimos para autorizar o desconto.
A Lei 13.467/17 alterou o desconto automático e compulsório da
contribuição sindical anual em favor das entidades sindicais
exigindo-se, portanto, para fazê-lo autorização expressa e prévia do
trabalhador.

(Imprensa NCST)
Esclarecimento sobre a contribuição: É preciso que fique bem claro
que a contribuição sindical não foi extinta. O que mudou foi a forma
de cobrança. Com isso, a contribuição sindical, correspondente a um

dia de trabalho por ano, que antes tinha caráter compulsório
(obrigatório), passa a ser voluntária, pois depende da prévia e
expressa autorização do trabalhador, no caso das categorias
profissionais, e da empresa, no caso das categorias econômicas. O
imposto não foi extinto, mas condicionado o desconto à autorização
prévia e expressa das categorias profissionais e econômicas. Isto
significa que o desconto automático da contribuição deixa de existir,
perdendo seu caráter parafiscal, e a entidade sindical só receberá
essa modalidade de contribuição se o trabalhador, no caso dos
sindicatos de empregados, e o empregador, no caso das empresas,
autorizarem expressa e previamente o desconto. No entendimento
do DIAP, porém, a autorização poderá vir por meio da assembleia da
respectiva categoria; seja profissional, seja econômica; convocada
especificamente para tal fim, ou na própria Pauta de Reivindicações,
como cláusula específica.
(Portal Vermelho)
Por um ranking social de avaliação parlamentar

por Antônio Augusto de Queiroz
Se isto já era uma necessidade antes, agora que a onda neoliberal
voltou com força total – hegemonizada pelo governo federal, o
mercado e a mídia – o cuidado deve ser dobrado porque existem
várias instituições que avaliam os candidatos, oferecendo um serviço
de “interesse público” e gratuito, mas claramente a serviço do poder
econômico, recomendando ou certificando como bons apenas
aqueles nomes comprometidos com a agenda do mercado.
Estes, para disfarçar seus reais interesses, definem vários critérios,
inclusive de natureza ético-moral, e determinam variação na
pontuação – considerando maior pontuação negativa tudo que
contrarie o interesse do mercado e pontuação menor para os
demais itens da avaliação – além de constituírem conselhos –
geralmente integrados por acadêmicos ou executivos de empresas
com formação liberal ortodoxa e fundamentalista do ponto de vista
fiscal – para analisar e julgar o voto dos parlamentares em relação
ao mérito das políticas públicas.É verdade que há órgãos sérios de
avaliação, com critérios justos, mas existem muitos que, disfarçados
de defensores da democracia e do civismo, criam critérios,
aparentemente científicos e acadêmicos, para apresentar como bons
apenas candidatos sem qualquer compromisso ou sensibilidade
social. O exemplo a seguir é ilustrativo do que se afirma.Segundo um
desses portais, se um parlamentar votar contra a reforma trabalhista
ou contra o congelamento do gasto público para evitar a paralisia
dos serviços públicos aos mais pobres, por exemplo, perde muitos
pontos no ranking, mas se votar a favor do corte de direito de
aposentados rurais, dos beneficiários da assistência social ou a favor
de legislação que descaracterize a prática do trabalho escravo,
porque significa economia para o Estado ou para o empregador,
recebe uma avalição positiva e cresce no ranking. É comum, nesse
tipo de portal, os líderes mais fundamentalistas da bancada ruralista
– especialmente aqueles mais refratários à proteção do meio
ambiente e à reforma agrária e mais favoráveis à revisão da
demarcação das terras indígenas – estarem entre os melhores. E
parlamentares como o senador Paulo Paim, cuja trajetória se
confunde com a defesa dos mais vulneráveis, figuram entre os

priores. Um bom critério para avaliar o compromisso do parlamentar
é saber como votou em temas relevantes durante a legislatura. O
Diap está concluindo um levantamento amplo, que inclui temas do
mundo do trabalho, como reforma trabalhista e terceirização,
passando por temas fiscais e do papel do Estado, como a PEC do
congelamento do gasto público e a retirada da Petrobras da
condição de operadora única do pré-sal, e por temas da reforma
política, até julgamentos políticos, como o processo de
impeachment de Dilma, a cassação de Eduardo Cunha e as duas
denúncias contra o presidente Michel Temer. Mas já disponibilizou
algumas votações em seu portal, que permitem uma avaliação
criteriosa do desempenho parlamentar. É urgente que as
organizações da sociedade civil se articulem para definir um ranking
de avaliação parlamentar, incluindo como critério, por exemplo, os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definido pela
Organização das Nações Unidas (ONU), porque é amplo o suficiente
para incluir temas de direito humanos, questões ambientais,
investimentos em infraestrutura, entre outros pontos relevantes
para a qualidade de vida da população e não exclusivamente os
temas de interesse do mercado, como a maioria dos portais que
atualmente fazem esse ranking.
* Antônio Augusto de Queiroz é analista político e diretor de
Documentação do Diap
(Portal Vermelho)
A dominância do financismo

por Paulo Kliass
É bem verdade que o movimento que assegura a consolidação da
hegemonia dos interesses do setor financeiro no conjunto do
sistema econômico não é exclusividade tupiniquim. A forma de
organização do capitalismo contemporâneo globalizado apresenta
essa característica por todos os continentes. As finanças dominam e
impõem suas condições diante dos demais setores de atividade da
economia e subjuga todas as classes sociais. A evidência escandalosa
do caso brasileiro, no entanto, é algo que chama atenção
exatamente por não haver a menor preocupação em dourar a pílula
ou minimizar o grau de espoliação praticada contra o conjunto dos
demais atores e setores sociais. A dominância do financismo não se
preocupa em pedir desculpas e nem busca argumentos mais
palatáveis para justificar sua própria ação predadora. A face mais
visível desse movimento talvez seja a presença dos bancos e demais
instituições de natureza financeira em nosso meio. Há décadas que
tais conglomerados registram ganhos impressionantes em seus
resultados operacionais. A cada exercício anual as poucas
instituições de porte mastodôntico disputam entre si a primazia das
cifras bilionárias. É o conhecido jogo para se posicionarem entre os
primeiros lugares depois de divulgarem seus números contábeis. A
expressão “lucro bancário” virou pleonasmo nesse campo minado
dos oligopólios. Ao longo de 2017, por exemplo, os lucros das
instituições bancárias em seu conjunto atingiram o patamar de R$
110 bilhões. Além de causarem espanto pelo volume, os resultados
também surpreendem pela sua concentração. Os 5 maiores bancos
atuantes no Brasil vem apresentando - há muitos anos e de forma
sistemática - lucros anuais superiores a R$ 70 bi em valores atuais
corrigidos pela inflação. Um descalabro! O sentimento de exploração
e impotência é reforçado quando se leva em consideração a

conjuntura do último triênio, marcado por recessão inédita no PIB,
falências generalizadas e desemprego monumental.
Dowbor e o capital improdutivo
Ora, diante de quadro tão calamitoso, nada mais oportuno do que
ampliar a discussão a respeito de tal fenômeno. Assim, recebi com
muito orgulho o convite para participar de mesas de debate
realizadas ao longo da programação do Fórum Social Mundial 2018,
sediado na cidade de Salvador, Bahia, durante os dias 13 e 17 de
março.Tratava-se de mais um momento para a necessária divulgação
da importante obra do professor Ladislau Dowbor, intitulada “A era
do capital improdutivo”. Apesar de abordar um tema complexo, o
autor realizou um grande esforço nesse livro para traduzir os
conceitos e o economês para uma linguagem mais acessível ao
público não especializado. Para além da introdução e da conclusão, a
obra comporta 14 capítulos em que são analisados e esmiuçados os
diferentes aspectos da dominação exercida pela dimensão do
financeiro em nosso sistema econômico. Não por acaso, o título fala
de um tempo em que a sociedade e o modelo econômico passam a
ser dominados por um setor do capital que não realiza bens ou
serviços de natureza agregadora de valor. Estamos no interior do
reinado do rentismo e da apropriação parasitária da riqueza
produzida pela maioria. Por mais que a tendência à centralização e à
concentração do capital em torno de sua dimensão financeira já
estivesse apontada por clássicos como Rosa de Luxemburgo, Lenin e
Hilferding, a verdade é que a evolução da realidade do capitalismo
ofereceu trajetórias inusitadas e surpreendentes. A dominação do
capital improdutivo é a marca de nossa era. E o livro de Dowbor nos
mostra como esse fenômeno se dá na prática. Há uma multiplicidade
de faces desse verdadeiro Cérbero, a famosa criatura monstruosa
que tratava de zelar pela porta do inferno. Isso vale para a ação
oligopolizada dos bancos e demais instituições financeiras que se
especializam em se apropriar do sobrevalor gerado pelos setores
produtores de bens e serviços, além da renda extraída de forma
direta e indireta dos que sobrevivem do próprio trabalho. Mas o
processo de sofisticação do financismo evolui também para outras
dimensões, superando a conhecida fusão e confusão dos interesses
do capital bancário e industrial em torno do capital financeiro em
sentido estrito.
Hipertrofia do financeiro
O fenômeno da financeirização vai muito além da hipertrofia do
sistema financeiro em relação aos demais setores. Dowbor nos
aponta o crescimento dos espaços e dos volumes de recursos
depositados e/ou em trânsito nos chamados “paraísos fiscais”. A
acumulação de capital e a multiplicação de patrimônio em tais locais
são absolutamente estéreis do ponto de vista da geração de riqueza
produtiva e criadora de empregos. O sigilo e a opacidade das
informações de tais operações nos remetem na direção de
atividades ilegais ou irregulares que estariam na base da gênese de
tal tipo de acumulação primitiva. O processo de sofisticação das
atividades associadas ao setor primário também abre as portas para
a dominação do financismo. A extração e produção de petróleo e do
conjunto de minerais em escala global passam por uma etapa de
financeirização relevante. O mesmo ocorre com a produção e
comercialização dos principais produtos agrícolas em todos os
continentes, também sujeitos a regras e ciclos de comercialização
que se distanciam bastante das condições de plantio e colheita.
Estamos falando das chamadas “commodities”, que passam a operar
em mercados financeiros muitas vezes desconectados da produção
real. Essas mercadorias transformam-se em títulos negociados nos

mercados financeiros globais e que estão sujeitos a flutuações em
seus valores muitas vezes sem nenhuma correspondência com a
dinâmica agrícola ou mineral. São as chamadas bolhas especulativas
em mercados financeiros, fenômenos que criam e destroem riqueza
sem nenhuvinculação com eventos associados à dinâmica da
economia real. Além disso, a complexificação do sistema financeiro
passa a ser objeto de desejo do próprio processo de acumulação de
capital. Sob o frágil argumento de que o mercado precisaria criar
mecanismos para se defender de riscos e incertezas quanto ao
futuro, a partir da década de 1990 foi dada a largada irresponsável
para a explosão descontrolada de espaços globais de transações
financeiras sem nenhuma regulamentação. Trata-se daquilo que
vem sendo chamado genericamente de mercado de derivativos ou
mercado futuro.
Financismo descolado do real
As relações econômicas e financeiras ganham a aura de uma certa
institucionalidade sofisticada, mas tudo não passa de mera
especulação e da busca por ganhos com novos produtos
completamente desvinculados da economia produtiva. São títulos de
natureza financeira envolvendo previsão de valores e preços futuros
de determinada mercadoria ou índice. Nesse verdadeiro vale-tudo,
patrimônios bilionários incham ou são reduzidos em função de
prospecção a respeito de comportamento de índices de bolsas de
valores, evolução de taxas de câmbio, preços futuros do barril de
petróleo, expectativas futuras de taxa de juros de algum Banco
Central de país selecionado ou mesmo apostas em resultados de
disputas eleitorais pelo mundo afora. Tudo pode ser precificado nos
dias de hoje e as apostas são feitas em um enorme cassino global. Os
efeitos econômicos e sociais da entrada nessa nova era do capital
improdutivo se fazem sentir a cada nova crise financeira
internacional. Graças ao extremo poder dos grandes oligopólios, os
dirigentes da elite do financismo global conseguem transferir o ônus
do ajuste para os países mais pobres e para as populações
desprotegidas e que sobrevivem do trabalho. Com a chantagem
explícita do “too big to fail”, pressionam os governos a priorizarem a
ajuda direcionada às grandes corporações financeiras, com o intuito
de impedi-las de falirem. Dowbor apresenta alguns dados que
refletem a gravidade da situação atual, uma vez que as
consequências da crise 2008/9 parecem não ter contribuído para
uma mudança no panorama sombrio. O próprio Banco de
Compensações Internacionais (BIS – uma espécie de banco central
dos bancos centrais) reconhece o descontrole do quadro. De acordo
com as estatísticas do organismo multilateral, haveria um estoque
de 540 trilhões de dólares de derivativos emitidos pelo mundo afora,
circulando pelas praças financeiras globais e sem nenhum controle
ou garantia de pagamento para os possuidores de tais títulos. Para
se ter uma noção da ordem de grandeza, esse valor representa 7,5
vezes a estimativa do PIB global (US$ 75 trilhões). O descolamento
da esfera do financeiro em relação ao mundo real parece evidente.
Em função dos riscos que tal movimento apresenta para a economia
global é necessário que se promova uma profunda mudança de
paradigma. Afinal, como dizia o poeta há quase 3 décadas atrás,
“alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial”.
* Paulo Kliass é doutor em Economia pela Universidade de Paris 10 e
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, carreira
do governo federal.
(Portal Vermelho)

