
O governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), vai extinguir o Ministério do Trabalho e dividir suas atribuições 
entre três pastas --Economia, Justiça e Cidadania. O atual governo vê atentado contra a Constituição. "O Ministério 
do Trabalho passa a estar contido, majoritariamente, no Ministério da Justiça [de Sergio Moro]", disse o futuro 
ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, nesta segunda-feira (3). "Lá estará a secretaria que cuida das cartas 
sindicais, que foi foco de problema. Vai estar sob controle de Moro para combater problemas. Envolve a concessão 
de carta sindical", disse Onyx. Os problemas citados pelo futuro ministro se tratam de suspeitas de corrupção no 
Ministério do Trabalho. A concessão das cartas sindicais foi alvo da Operação Registro Espúrio, da Polícia Federal, 
neste ano. 
Segundo Onyx, no Ministério da Economia, de Paulo Guedes, ficará a parte do Trabalho responsável pela gestão do 
FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Cidadania, pasta do futuro ministro Osmar Terra (MDB-RS), cuidará 
de temas como economia solidária e políticas públicas para emprego e renda. A informação foi confirmada por Onyx 
nesta segunda-feira (13) em Brasília e fora antecipada em entrevista concedida por ele à rádio Gaúcha. À rádio, o 
futuro ministro disse ainda que o combate ao trabalho escravo deverá ficar com Moro. 
A decisão de acabar com a pasta do Trabalho trata-se de uma mudança em relação ao que afirmara Bolsonaro. Ele 
havia dito que a área seguiria com status de ministério. "O Ministério do Trabalho vai continuar com status de 
ministério, não vai ser secretaria. Vai ser 'ministério disso, disso e do Trabalho', como [por exemplo] Ministério da 
Indústria e Comércio", afirmou Bolsonaro em 13 de novembro, uma semana após dizer que extinguiria a pasta. A 
Folha de S. Paulo revelou, em 6 de novembro, que o fim da pasta estava nos planos de Bolsonaro. O comando do 
ministério sob a gestão Michel Temer reagiu ao anúncio de Onyx. Em nota, a assessoria de imprensa da pasta disse 
que o eventual desmembramento da pasta atenta contra artigo da Constituição que estabelece a participação de 
trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos. 
De acordo com o atual comando do ministério, nesses colegiados são debatidos e deliberados temas de interesses 
profissionais e também previdenciários. "Dissolver as atribuições do Ministério do Trabalho em diversas pastas, sem 
a adoção de medidas de compensação democrática, retiraria um dos palcos em que é promovida a interlocução entre 
trabalhador, empregadores e Estado regulador", afirmou o ministério, em nota. "[Essa interlocução é] essencial à 
garantia do equilíbrio das relações de trabalho". O Ministério do Trabalho foi criado por Getúlio Vargas em 26 de 
novembro de 1930. 

Com a extinção e partilha do Ministério do Trabalho, anunciada nesta segunda (3), o relator da reforma trabalhista, o 
deputado federal Rogério Marinho (PSDB-RN), é cotado para ocupar o cargo de secretário adjunto na Secretaria de 
Trabalho e Previdência. A secretaria ficará dentro do superministério da Economia, que está sendo criado na gestão 
do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Marinho é o preferido pelo futuro titular da pasta, o economista Paulo Guedes. 
Pelo organograma em estudo, Trabalho e Previdência ficam dentro da Secretaria da Receita, que será comandada 
por Marcos Cintra. O relatório de Marinho, aprovado pelos deputados em abril do ano passado, alterou cerca de cem 
pontos da CLT [Consolidação das Leis do Trabalho], atendendo a pleitos históricos do empresariado. A nova lei criou, 
por exemplo, a figura do trabalhador intermitente –sem garantia de jornada fixa– e reforçou a terceirização da 
atividade-fim das empresas. Personagem importante do governo Temer, Marinho recebeu recursos de vários 
empresários (arrecadou R$ 1,6 milhão) durante a campanha eleitoral deste ano, mas não conseguiu se reeleger. 
Fonte: Jornal Folha de S. Paulo - 04/12/2018 
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A maioria das empresas no Brasil ainda resiste a contratar pessoas com mais de 50 anos, mas essa 
realidade terá de mudar porque a tendência é de aumento gradativo da população idosa. A afirmação foi 
feita dia 30 pelo presidente do Conselho de Emprego e Relações do Trabalho da Federação do Comércio 
do Estado de São Paulo (FecomercioSP), José Pastore, durante encontro que discutiu a atual e a futura 
situação do idoso no mercado. Segundo o economista, por enquanto, a sociedade não se deu conta da 
desproporção entre o envelhecimento dos profissionais e a oferta da mão de obra juvenil. Porém, à medida 
que a economia for retomando o crescimento, isso será mais facilmente constatado, já que “haverá 
dificuldade em preencher vagas”. Pastore manifestou preocupação com o fato de os parlamentares 
federais estarem postergando a reforma da Previdência. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral - 04/12/2018

Os robôs talvez roubem nossos empregos, mas há indícios cada vez mais firmes de que os trabalhadores 
têm tudo a ganhar com a presença deles. Quanto mais robôs um país tem, maior é seu PIB (Produto Interno 
Bruto) e mais ricos, em média, seus cidadãos. Os países que resistem à automação ficam para trás na 
criação de riqueza e de empregos. Isso pode parecer insano dado o medo de que computadores, robôs e 
inteligência artificial eliminem metade dos empregos humanos nos próximos 20 anos.  
Também parece arriscado, da perspectiva dos executivos de primeiro escalão, porque nem todos os robôs 
são adequados a todos os trabalhos. Robôs subutilizados custam mais caro do que uma força de trabalho 
humana que atenda à demanda sazonal. Para a economia como um todo, a automação causa alta nos 
preços dos bens e serviços. Os seres humanos se provaram inventivos sobre como gastar qualquer 
dinheiro adicional que obtenham, o que resulta em novos negócios —e mais empregos. 
Relatório recém-lançado pela Fundação de Inovação e Tecnologia da Informação (Itif, na sigla em inglês) 
argumenta que os Estados Unidos estão ficando para trás na adoção de robôs.  Um novo índice compilado 
pela organização, um dos principais institutos de pesquisa sobre ciência e tecnologia, compara o ritmo de 
adoção de robôs industriais em diferentes países e pondera os resultados levando em conta o salário 
médio dos trabalhadores nesses países e setores.  
Fonte: Jornal Folha de S. Paulo - 04/12/2018

Futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni defendeu ontem que o próximo governo não deve ter pressa 
para aprovar a reforma da Previdência. Com o argumento de que os parlamentares que assumem no 
próximo ano precisam de tempo para adaptação, Onyx evitou se comprometer com um prazo para aprovar 
uma reforma previdenciária e disse que é preciso ter parcimônia e paciência. “Temos quatro anos para 
garantir o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. [...] Não dá para chegar aterrorizando”, disse o 
futuro ministro. Onyx afirmou que, “se Deus quiser”, a aprovação da medida ocorrerá no primeiro ano de 
governo. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral - 04/12/2018

SABESP: Benedito Braga – Professor titular da Escola Politécnica da USP, foi secretário de estado de 
Saneamento e Recursos Hídricos (2015 a 2018) 
CETESB: Patricia Iglecias – Sócia do escritório Iglecias & Famá e professora da Faculdade de Direito da 
USP, foi secretária de estado do Meio Ambiente por São Paulo. 
Fonte: Jornal Folha de S. Paulo - 04/12/2018

 


