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Retrospectiva: o que fizemos em
2017 em favor da classe trabalhadora

N

este primeiro CONTRATUH Informa de 2018 faremos uma retrospectiva do que a nossa aguerrida
Confederação fez para o conjunto da sociedade,
em geral, e para os trabalhadores de turismo e hospitalidade, em particular, nos 365 dias do ano de 2017.
Neste período não houve um único dia em que a diretoria da CONTRATUH e seu corpo funcional deixou de
atuar e defender a classe trabalhadora. Realizar essa
retrospectiva, portanto, é motivo de muito orgulho
para todos nós. Atuamos de janeiro a dezembro com
afinco e determinação em favor dos trabalhadores
(as) do Brasil e do mundo inteiro como na luta contra
a rede de fast food MCDonalds, condenada em ação
que movemos por insistir e burlar as leis trabalhistas.
Conseguimos aprovar também a Lei da gorjeta,
que passa a ser incorporada no salário dos trabalhadores. Para 2018, os desafios continuam enormes, mas o nosso lema será ecoado mais forte na
defesa intransigente da melhoria de vida do nosso
povo. Afinal, JUNTOS SOMOS FORTES! Boa leitura!

Editorial

A

CONTRATUH sempre na vanguarda
em defesa dos trabalhadores (as)

o realizar a retrospectiva de
2017, meu sentimento, em
nome da Diretoria e do corpo
de funcionários da CONTRATUH é
o de dever cumprido. Não medimos
esforços em permanecer na vanguarda em defesa do conjunto de
todos os trabalhadores (as) e, em
especial, dos homens e mulheres que
constituem nossa base de atuação
confederativa.
Assim sendo, iniciamos 2017
destacando a condenação da rede
McDonalds ao pagamento de R$
103 de milhões por irregularidades
em contratos de trabalho. Essa ação,
movida pela CONTRATUH, ganhou repercussão internacional dando notoriedade ao trabalho que realizamos
em favor dos inúmeros jovens que
trabalham nessa rede de fast food.
As “Reformas” do desgoverno
Temer sempre estiveram na nossa
agenda de atuação, de mobilização
e de combate. Lutamos contra as
“Reformas” trabalhistas, a falácia
da urgência e necessidade da “Reforma” da Previdência, contra na Lei
da Terceirização irrestrita, contra a
retirada de direitos das mulheres
com as ditas “Reformas”, contra a
malfadada Lei do Salão Parceiro, que
está obrigando os trabalhadores se
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tornarem pessoas jurídicas e emitirem nota
fiscal em detrimento
da carteira assinada e
todos os direitos trabalhistas garantidos. É
muito retrocesso em tão
curto espaço de tempo!
Arredar da batalha,
jamais! Fizemos em 28
de abril a Greve Geral
e, no Dia do Trabalhador, em conjunto com a
NCST, promovemos a 1ª
Meia Maratona em Brasília. Em junho, realizamos o Ocupa
Brasília (24 de Maio), maior macha
que Brasília já recebeu contra todos
os retrocessos sociais e trabalhistas
em curso no país.
Ainda em junho, fizemos o lançamento da segunda edição do Gibi
#BrasilnoBatente – animação contra
a “Reforma” trabalhista. E, em julho,
após a sanção da Lei 13.467, fizemos uma edição especial sobre os
impactos da “Reforma” trabalhista
na vida do trabalhador. Muito elogio recebemos de parlamentares e
especialistas em política.
No mês de agosto, realizamos a
eleição da nova diretoria e, para minha surpresa, 100% dos votos foram
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unânimes na aprovação
do trabalho realizado e
um sinal inequívoco de
apoio para os desafios
que virão nos próximos
cinco anos.
Em setembro, sinalizamos o quanto a classe
trabalhadora não concorda com os retrocessos
trabalhistas e sociais em
curso no país denunciar
na sede da OIT, na Suíça,
o quão desastroso é a Lei
13.467, da “Reforma”
Trabalhista.
No Brasil, em outubro, ingressamos no STF com uma ADIN contra a
Lei do Salão Parceiro. Parecer favorável da Procuradoria-Geral da República reforça nosso entendimento de
que a Lei é maléfica para o conjunto
de nossos trabalhadores.
Apoiamos, no Congresso Nacional, o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Regulamentação dos Jogos no Brasil, bandeira
histórica da CONTRATUH.
Que venha 2018 e os seus desafios! Afinal, Juntos Somos Fortes!
Moacyr Roberto Tesch Auersvald
Presidente da CONTRATUH
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Retrospectiva 2017

Veja as principais notícias do ano
para o Grupo Turismo e Hospitalidade
Janeiro de 2017

MPT multa McDonald's em R$ 103 milhões
por irregularidades trabalhistas
O Ministério Público do Trabalho (MPT)
multou a Arcos Dourados, franqueada do
McDonald’s no Brasil, em R$ 103 milhões
por descumprimento das leis trabalhistas
brasileiras. Entre as infrações da empresa,
que é reincidente, estão a jornada excessiva
de trabalho, horário de descanso menor que
o estabelecido e o intervalo entre jornadas
fora dos padrões exigidos por lei. O MPT
afirma que o McDonald’s vem descumprindo acordo feito em 2013, acumulando o
valor da multa.
“Quem pediu a execução do acordo foi
a CONTRATUH, após fiscalização do MPT
perceber que não estava sendo cumprido
o acordo. Queremos que o McDonald’s se
adeque, pois a ideia não é inviabilizar a
empresa, mas dar oportunidade para que se
corrija”, explicou Samuel Antunes, advogado
da Confederação.

Fevereiro de 2017

MPT, CONTRATUH e outras entidades iniciam ofensiva
contra reforma trabalhista do governo Temer
O Ministério Público do Trabalho (MPT), em
conjunto com entidades sindicais brasileiras e
associações de magistrados e fiscais do trabalho, entregou no dia 26 de janeiro ao ministro do Trabalho
e Emprego, Ronaldo Nogueira, um ofício contendo
a Carta em Defesa dos Direitos Sociais, que repudia
as propostas de “Reforma” da Previdência e Trabalhista que precarizam os direitos dos trabalhadores.
Segundo o texto, criado após reunião ocorrida entre
sindicalistas e magistrados na última terça-feira (24),
no momento de crise que passa o Brasil, os direitos
sociais, incluídos os direitos trabalhistas, são relevantes instrumentos para a criação e a distribuição
de riquezas de forma mais equânime para toda a
sociedade. “É da maior importância que as propostas
não tramitem sem que seja promovido um grande e
profundo debate com toda a sociedade”, diz a Carta.
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Retrospectiva 2017
Março de 2017

Presidente da CONTRATUH participa de debate mundial
sobre trabalho decente e turismo responsável na Suíça
Lideranças sindicais de trabalhadores do Brasil, África, Estados Unidos, Itália, Canadá e França
estão reunidos com representantes do governo e
empresários, em Genebra, na Suíça, para discutir
orientações globais sobre trabalho decente e
turismo socialmente responsável. O encontro é
uma iniciativa da Organização Internacional do
Trabalho (OIT).
Na abertura do evento, o porta-voz da representação dos trabalhadores, Norberto Latorre
(Presidente do Comitê Mundial de Departamento
Profissional de Trabalhadores de Hotéis, Restaurantes, Catering e Turismo – HRCT – da UITA),
agradeceu a OIT por tratar de assuntos de suma
importância para os trabalhadores. Para ele, os
encaminhamentos da reunião serão fundamentais na conservação da cultura local, trabalho
decente, bem como a possibilidade da criação de
instrumentos jurídicos em defesa de um turismo
socialmente desenvolvido.

O informativo mensal de março foi uma edição especial contra
as “Reformas” Trabalhista e Previdenciária. O jornal trouxe uma
entrevista especial com o presidente da Anfip, Floriano Martins
de Sá Neto, que falou sobre a falácia do rombo da Previdência.
Mostrou quais são os integrantes da Comissão Especial da Reforma
da Previdência e da Reforma Trabalhista, uma nota técnica do
Dieese e outros esclarecimentos importantes sobre os danos que
a aprovação das “Reformas” trará para os trabalhadores.

Abril de 2017

VITÓRIA DOS TRABALHADORES

gorjeta registrada em carteira agora é lei
A lei, agora sancionada, transforma a gorjeta em parte da remuneração do garçom. O texto, que passou
por substitutivo do Senado, mantém os 10% opcionais para clientes de bares, restaurantes e similares.
O presidente Michel Temer sancionou, na noite de
segunda-feira, 13 de março, o substitutivo do Senado
ao Projeto de Lei (PL) 252/2007, do ex-deputado Gilmar
Machado (PT/MG), que altera a Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) e incorpora os 10% de gorjeta ao salário

de trabalhadores em bares, restaurantes, hotéis, motéis
e estabelecimentos similares. Com a sanção, o pagamento do valor por clientes continua optativo, mas, caso
seja pago, deverá ser incorporado à folha de pagamento
e servir de base para a aposentaria do funcionário.
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Maio de 2017

Aprovado projeto que obriga a presença
de guia turístico em excursões no DF
Wilson Dias/Agência Brasil

O projeto de lei que obriga a presença de guia turístico em
visitas ou excursões de Turismo no DF foi aprovado na terça-feira, 4 de abril, na Câmara Legislativa do Distrito Federal.
A proposta prevê ainda que a presença do guia é necessária,
inclusive, no interior dos veículos que transportam os visitantes
e também alcança excursões organizadas com intermediação
de hotéis, agências de turismo e promotores de eventos. O
texto aprovado considera guia de turismo o profissional que
é cadastrado em sistema do Ministério do Turismo (Cadastur),
emitido pela Secretaria de Turismo, de acordo com o que determina a Lei Federal nº 8.623/1993.

#BRASILNOBATENTE
A CONTRATUH apresenta o
Batista, representante do trabalhador brasileiro que luta para
manter seus direitos. Ele faz
parte de várias histórias da série
“Brasil no Batente”, uma forma
de trazer temas que envolvem os
direitos trabalhistas brasileiros
de forma descomplicada, para
informar a população sobre a
realidade dos fatos.
Na primeira história da série, o

Batista explica sobre as verdade
e mentiras sobre a Previdência
Social. Confira!
OBS: A CONTRATUH disponibilizou a versão para cada entidade
que quiser reproduzir e colocar
a sua logo. Se você não recebeu
ainda, solicite pelo email: imprensa@contratuh.org.br
Divulgue o material.
Juntos Somos Fortes!

Espaço NCST

Dia do Trabalhador foi comemorado
com Meia Maratona em Brasília
A esplanada dos ministérios se vestiu de amarelo na
manhã de segunda-feira, 1º de maio, durante a realização
da Primeira Meia Maratona da Nova Central, em comemoração ao Dia do Trabalhador. Organizada pela Nova Central
Sindical de Trabalhadores (NCST), o evento, com mais de 3
mil inscritos, contou com atletas premiados e amadores em
todas as categorias.
O presidente da NCST, José Calixto Ramos, saiu em caminhada no meio da multidão. Ele lamentou o momento
difícil vivido pelos trabalhadores, mas ressaltou a alegria
de ver tantas pessoas reunidas para a prática de esportes
e promoção à saúde. “Esse é um momento de festa, os
trabalhadores mereciam essa homenagem. Ano que vem
esperamos receber mais de cinco mil inscritos. Obrigado
a todos os envolvidos nessa organização”, disse Calixto.
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Junho de 2017

24 DE MAIO DE 2017 – OCUPA BRASÍLIA
Uma data histórica para os trabalhadores do país
No dia 24 de maio, Brasília recebeu um dos maiores
protestos de sua história, a Marcha “Ocupa Brasília”,
organizada por centrais sindicais e movimentos sociais
de todo o Brasil contra o governo Temer e as “Reformas”
Trabalhista e Previdenciária que retiram direitos da
população. A CONTRATUH e a Nova Central Sindical de
Trabalhadores (NCST) participaram intensamente dessa
organização, desde a montagem da infraestrutura até a
caminhada do estádio Mané Garrincha a Esplanada dos
Ministérios, com seu corpo sindical se unindo aos quase
200 mil brasileiros e brasileiras que ocuparam as ruas
da capital federal.

E a saga do Batista continua!
O representante do trabalhador
brasileiro, que luta para manter
seus direitos, volta com a segunda
edição da revista “Brasil no Batente”, uma realização da CONTRATUH
que traz as informações para descomplicar temas que envolvem os
direitos trabalhistas brasileiros.
Nesta edição, um pouco sobre a
“Reforma” Trabalhista, que quer

acabar com a CLT e deixar o trabalhador desamparado. Confira!
#BrasilnoBatente
A CONTRATUH disponibilizou
a versão para cada entidade que
quiser reproduzir colocando a sua
logo. Se você não recebeu ainda,
solicite pelo email: imprensa@
contratuh.org.br. Divulgue o material. Juntos Somos Fortes!

Julho de 2017

CONTRATUH não aceita “Reforma”
Trabalhista e continuará lutando para
que a classe trabalhadora seja ouvida
O informativo mensal de julho trouxe uma edição especial pós-sanção da “Reforma” Trabalhista. A publicação
foi bastante elogiada e reproduzida por parlamentares e
especialistas em política.
Em discurso histórico, o senador Paulo Paim (PT-RS), noticiou a publicação e a vigilia que a CONTRATUH realizou com
o parlamentar contra as “Reformas”. Encartes esclarecedores
municiaram os trabalhadores com informações necessárias
para a luta contra as “Reformas”.

Em memória dos direitos
dos trabalhadores
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Agosto de 2017

Diretoria da CONTRATUH
é eleita com 100% dos votos
Em seu discurso, presidente da CONTRATUH reeleito, que
também é secretário-geral da Nova Central Sindical de Trabalhadores, prometeu manter-se firme contra as investidas do atual
governo de retirar direitos dos trabalhadores. “Agradeço a todas
e todos, lembrando que é tempo de lutar pelos nossos direitos,
num dos momentos mais delicados da história do país, com
tantas ameaças e “Reformas” trabalhistas absurdas propostas e
sancionadas”, discursou Moacyr.

Setembro de 2017

CONTRATUH denuncia “Reforma” Trabalhista na Suíça
“É triste um brasileiro, dirigente sindical, ter que
vir em Genebra, na OIT, fazer uma denúncia contra
seu próprio país, mas não temos outra saída. Nós,
juntamente, com o Fórum Sindical de Trabalhadores,
representando as confederações de trabalhadores do
Brasil, tivemos a desgraça de ter a necessidade de fazer
uma representação contra o Brasil na OIT. Imaginamos
que teremos mais um aliado contra os desmandos
que o governo tem feito contra os trabalhadores.
Lamentavelmente, além dos trabalhadores, ele está
acabando com nosso país. Precisamos dar um basta nos
desmandos e no desgoverno do Brasil. Os brasileiros não
merecem isso, não foi para isso que a chapa dele foi eleita”
(Moacyr Roberto Tesch Auersvald - Presidente da
CONTRATUH).

CONTRATUH participa do movimento “Por um Brasil
Melhor!” e conclama adesão de entidades e sociedade
No dia 05 de setembro, foi lançado oficialmente, em Brasília
(DF), o “Movimento Resistência – Por um Brasil Melhor!”, que
reúne lideranças sindicais nacionais e internacionais, juristas e
membros da sociedade civil organizada para discutir saídas para a
crise econômica e para a volta da geração de empregos, bem como
combater retrocessos resultantes das chamadas “Reformas” do
governo. A ação é liderada pelo Fórum Sindical dos Trabalhadores
(FST), entidade que reúne 22 confederações de trabalhadores do
setor público e privado. Como primeira iniciativa serão coletadas
assinaturas de toda a população para a revogação da “Reforma” Trabalhista. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo
e Hospitalidade (CONTRATUH) também se engajou na iniciativa e
foi representada no evento pela diretora Vera Leda de Morais, que
substituiu o presidente da entidade, Moacyr Roberto Auersvald,
que estava em viagem para a sede da Organização Internacional
do Trabalho (OIT), na Suíça, onde entregou um documento com
denúncias de violações referentes à “Reforma” Trabalhista, sancionada pelo presidente Michel Temer.
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Coluna Jurídica
Outubro de 2017

PGR declara procedente ação
da CONTRATUH contra Salão Parceiro
Esta semana, a procuradoria-geral da República
(PGR) acompanhou a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ajuizada pela Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade (CONTRATUH) contra a Lei do Salão Parceiro (13.352/2016). A
ação foi peticionada em novembro de 2016, logo após
a sanção pelo presidente Michel Temer, alegando que
transformação do trabalhador do setor de beleza em
pessoa jurídica fere a CLT e a Constituição Federal.
A avaliação foi do ex-procurador-geral da República,
Rodrigo Janot, que estava à frente do órgão na decisão.
“A Produradoria-Geral da República é um órgão sério
e extremamente técnico, mostrando que nossa ação, que
pede a revogação do Salão Parceiro é totalmente correta,
lei que fere nossa Constituição e prejudica trabalhadores
e trabalhadoras que oferecem serviços em salões de
beleza. O que queremos é proteger esses profissionais,
dando a eles estabilidade e tranquilidade”, afirma Moacyr
Roberto Tesch Auersvald, presidente da CONTRATUH.

Em seu parecer, a PGR concorda com os argumentos
da confederação de que ao estimular a contratação de
trabalho subordinado sem proteção empregatícia, a lei
“promove exclusão de uma coletividade de trabalhadores do sistema constitucional de garantia de direitos
sociais. Inevitavelmente, para fugir do desemprego,
esses trabalhadores se submetem à paradoxal situação
de trabalho subordinado disfarçado de autônomo”,
afirma o parecer.

Espaço Mulher

Orgulho: diretora da Mulher da CONTRATUH
é eleita presidente do Conselho Estadual
de Condição Feminina de SP
No dia 2 de outubro, o secretário de Justiça do Estado
de São Paulo, Marcio Elias
Rosa, empossou 32 novas
conselheiras no Conselho Estadual da Condição Feminina,
órgão que discute políticas
públicas voltadas para as mulheres. No evento, realizado
na sede da secretaria, houve
ainda votação para a presidência do Conselho e, pela
primeira vez, foi eleita para
o cargo uma representante
das trabalhadoras. Maria dos
Anjos Hellmeister (Mariazinha) foi eleita presidente
do Conselho Estadual da Condição Feminina por unanimidade pelas conselheiras. Ela também preside o
Sindicato das Trabalhadores em Salões de Beleza em
São Paulo e Região (SindeBeleza) e faz parte do corpo
diretivo da Confederação Nacional dos Trabalhadores

em Turismo e Hospitalidade
(CONTRATUH).
“Tenho um orgulho imenso
por ter sido eleita por unanimidade, com o aval de todas
as companheiras presentes,
pois sei da importância desse
Conselho, que criou a primeira
Delegacia da Mulher no mundo, reconhecida até mesmo
pela Organização das Nações
Unidas”, comemorou Maria
dos Anjos.
Para a sindicalista, a representatividade da trabalhadora é importante nas discussões de políticas
públicas voltadas para as mulheres. “Continuaremos
com abertura para implantar novas formas de melhoria dentro do mercado de trabalho e no convívio
dentro da sociedade que deem para as mulheres mais
igualdade de direitos”, declarou.
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Novembro de 2017

CONTRATUH reafirma importância do
investimento em qualificação profissional
O presidente da Confederação Nacional
dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, participou, na última terça-feira
(30/10), de sessão solene em comemoração
aos Dias Nacional e Mundial do Turismo
celebrados em 2 de março e 27 de setembro, respectivamente. A reunião aconteceu
no plenário Ulysses Guimarães da Câmara
dos Deputados. Em seu discurso, o dirigente sindical falou sobre a dificuldade
que os trabalhadores ainda encontram na
realização de grandes eventos pela falta
de qualificação profissional. “Nós, da CONTRATUH, sempre brigamos muito e insistimos que
o trabalhador precisa ser valorizado e qualificado.
Ouvi aqui a dificuldade que vários setores encontram
para ajudar no desenvolvimento do turismo. Mas nós
fazemos um apelo diretamente aos parlamentares
envolvidos nas matérias relacionadas ao setor que

valorizem o Ministério do Turismo, a nossa Embratur,
e trabalhem pela qualificação dos profissionais. Porque se o governo e os empresários não investirem
na qualificação dos trabalhadores, de nada adianta o
investimento de milhões em estrutura para atender
aos turistas”.

Dezembro de 2017

Diretoria da CONTRATUH toma posse em Brasília
A Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Turismo e Hospitalidade – CONTRATUH, realizou, no
dia 06 de dezembro de 2017, a posse da diretoria
eleita para o quinquênio 2017/2022. Em agosto, o
presidente da CONTRATUH reeleito, que também é
secretário-geral da Nova Central Sindical de Trabalhadores, prometeu manter-se firme contra as investidas
do atual governo de retirar direitos trabalhistas. “Sinto

uma grande responsabilidade em seguir representando o setor de Turismo e Hospitalidade. É muito difícil
ser eleito com 100% dos votos e isso aumenta nosso
compromisso com a classe trabalhadora. Agradeço a
todas e todos, lembrando que é tempo de lutar pelos
nossos direitos, num dos momentos mais delicados da
história do país, com tantas ameaças e reformas laborais absurdas propostas e sancionadas”, disse Moacyr.
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Poder Legislativo

Balanço da Câmara dos Deputados destaca aprovação
da terceirização e da “Reforma” trabalhista
Não é por menos que a imagem do Parlamento
brasileiro está desgastada perante o povo. A Câmara
dos Deputados destaca entre as matérias aprovadas
em 2017 as leis da terceirização e da “Reforma” trabalhista, ambas na contramão das necessidades dos
trabalhadores de mais e melhores empregos.
Com a Lei 13.429, da terceirização, essa modalidade precária de contratação poderá ser realizada em
toda e qualquer atividade das empresas. A lei ampliou
também o tempo máximo do contrato temporário
de 3 meses para 180 dias, consecutivos ou não. Com
essas benesses aos empresários quem irá contratar
por tempo indeterminado? Os trabalhadores serão
prejudicados.
Com a Lei 13.467, da “Reforma” trabalhista, está
aberto amplo caminho para prevalência do acordo
sobre a lei, ou seja, basta o patrão ameaçar demitir

n

que o trabalhador se verá obrigado a aceitar o acordo
proposto. E o que dizer do trabalho intermitente, no
qual o trabalhador pode receber menos de um salário
mínimo e, por conseguinte, não conseguir contribuir
para a Previdência e, na melhor idade, vir a se aposentar. O fim da contribuição sindical obrigatória e
da assistência do sindicato na rescisão trabalhista
tem o propósito de aniquilar de uma vez por toda
com a estrutura sindical que garante e assegura o
cumprimento da legislação trabalhista para os empregados (as).
O que poderia salvar o pacote de maldades do
Legislativo – a aprovação da negociação coletiva no
serviço público – foi vetada integralmente pelo presidente da República. Portanto, além de não cumprir
o acordo firmado com o Parlamento, o desgoverno
Temer continua a macular sua biografia.

Poder Executivo

Nova ministra do Trabalho já foi
condenada em ação trabalhista
Na edição do dia 4 de janeiro, o Diário Oficial da
União (DOU) trouxe a nomeação de Cristiane Brasil
Francisco, para o cargo de Ministra de Estado do Trabalho.
Cristiane assumirá o lugar de Ronaldo Nogueira
(que volta ao cargo de deputado para disputar novamente as eleições). Visto que a então deputada não tinha intenção de concorrer a cargo eletivo nas eleições
deste ano, foi a indicação do PTB para assumir a vaga.
Cristiane Brasil Francisco (44 anos) é advogada
e estava em seu primeiro mandato como deputada
federal (PTB-RJ). É filha do ex-deputado e presidente
nacional do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Ro-

n

berto Jefferson. Pesa no curriculum da nova ministra
do Trabalho ter sido condenada e não cumprir decisão
da Justiça do Trabalho.
Assumirá como suplente - na Câmara dos Deputados - o deputado federal Nelson Nahin (PSD-RJ),
irmão do ex-governador Anthony Garotinho (PR-RJ).
Nelson Nahin foi preso, em junho de 2016, numa ação
da Polícia Civil e do Ministério Público sob a acusação
de participar de uma rede de exploração sexual de
crianças e adolescentes, em Campos de Goytacazes
(RJ). Nahim negou envolvimento no crime. Ele foi solto
quatro meses depois, após habeas corpus concedido
pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Poder Judiciário

TST terá novo ministro com
aposentadoria de João Oreste Dalazen
O desembargador Alexandre Luiz Ramos, do Tribunal Regional da 12ª Região (SC), foi o indicado pelo
presidente da República, Michel Temer, para a vaga de
ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), aberta
em decorrência da aposentadoria do ministro João
Oreste Dalazen, em novembro de 2017. A mensagem
537 já foi publicada no Diário Oficial da União.
O desembargador será sabatinado pela Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal
tão logo os trabalhos da Casa sejam retomados e, posteriormente, sua indicação será submetida ao Plenário
da Casa.

PERFIL
Alexandre Luiz Ramos é Mestre e Doutor em Direito do Trabalho, ambos pela Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC). Iniciou sua carreira na Justiça do
Trabalho como servidor, em 1988. Cinco anos depois,
passou no concurso para juiz da 12ª Região, atuando
como substituto até 1998, ano em que foi promovido a
titular. Nesta condição, trabalhou em Xanxerê, Chapecó,
Araranguá, Imbituba, Itajaí, São José e Florianópolis,
onde comandava a 6ª VT. Em dezembro de 2016, foi
nomeado desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (SC) pelo critério de merecimento.
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Salário Mínimo passa
a ser de R$ 954 em 2018

esde 1º de janeiro de 2018,
o valor do Salário Mínimo
está fixado em R$ 954,00,
registrando um aumento de R$
17,00 em relação ao valor anterior em vigor, que era de R$ 937.
O Decreto presidencial ajustando o piso salarial foi assinado e
publicado no Diário Oficial da União
na sexta-feira (29/12). O reajuste é
R$ 11 menor do que a estimativa
que havia sido aprovada pelo Congresso Nacional, de R$ 965. O valor
diário do salário corresponderá a
R$ 31,8, e o valor horário, a R$ 4,34.
Por ter valor menor do que foi
aprovado pelo Congresso Nacional,
o reajuste do menor salário pago
no país não corresponde à atual
fórmula de reajuste do salário
mínimo começou a valer em 2012,
no governo da ex-presidente Dilma
Rousseff e que deve permanecer
em vigor até 2019. Trata-se, portanto, de mais uma iniciativa do
desgoverno Temer contra a classe
trabalhadora a se somar com a
malfadada “Reforma” trabalhista.
O novo formato de correção

do Salário Mínimo, de 2020 em
diante, será um dos pontos debatidos na campanha eleitoral
para a Presidência da República.
De todo modo, o valor do salário
mínimo que entrou em vigor ainda
está distante do valor considerado
como “necessário”, segundo cálculo
do Departamento Intersindical de

Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). De acordo com o
órgão, o salário mínimo “necessário” para suprir as despesas de uma
família de quatro pessoas com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte,
lazer e previdência deveria ser de
R$ 3.731,39 em novembro de 2017.

Eleições 2018: AGU divulga condutas
vedadas aos agentes públicos
A Advocacia-Geral da União
(AGU) divulgou, no dia 29 de
dezembro, cartilha com informações básicas sobre os direitos e
as normas que devem orientar a
atuação dos agentes públicos nas
eleições deste ano.
O objetivo é evitar a prática
de atos ilícitos por agentes
públicos, candidatos ou não,
que possam ser considerados
indevidos e impedir o uso da
máquina pública em favor de
alguma candidatura, assegurando a igualdade de condições na
disputa eleitoral.

Segundo a Lei 9.504/97, algumas condutas já estão sendo vedadas desde o dia 1º de janeiro,
como a distribuição gratuita de
bens, valores ou benefícios.
O guia possui 60 páginas e é
dividido por temas, como a definição de agente público para
fins de aplicação da legislação
eleitoral, as condições de elegibilidade e inelegibilidade, os
prazos de desincompatibilização
e a suspensão ou perda de direitos políticos.
Segundo as orientações, a
participação em campanhas

eleitorais é direito de todos,
não sendo vedado aos agentes
públicos participar, fora do horário de trabalho, de eventos de
campanha, “devendo observar,
no entanto, os limites impostos
pela legislação, bem como os
princípios éticos que regem a
Administração Pública”.
A cartilha destaca ainda que
as instituições devem criar uma
“cultura de respeito à norma
constitucional, destacando-se, no
processo eleitoral, a necessária
deferência aos princípios democrático e republicano”.
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Crianças Desaparecidas

Envie o boletim informativo
de sua entidade para a CONTRATUH
Disque-denúncia

100
PATRICIA REQUENA
GONÇALVES DA SILVA
Desaparecida em
17/06/1994

A CONTRATUH está presente também
nas redes sociais, acesse e participe

Curta-nos no Facebook: www.facebook.com/contratuh
BRUNA CRISTINA
DA SILVA MOÇO
Desaparecida em
19/09/2000

Siga-nos no Twitter: www.twitter.com/contratuh
Assista-nos no Youtube: www.youtube.com/user/contratuh

VERONICA DA PENHA
FERNANDES
Desaparecida em
01/05/2012

Coordenação da ReDesap
PR/SEDH/SPDCA
Telefone:
(61) 3429.9336
E-mail:
criancasdesaparecidas@
mj.gov.br

NÃO FAÇA SUA VIDA VIRAR UMA
DROGA: DIGA NÃO ÀS DROGAS

Acesse o nosso site:
www.contratuh.org.br
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