
Ao responder o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), o procurador-geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, disse 
que também é um tormento ser empregado no Brasil. Jair teria afirmado que é muito difícil ser empresário no 
país e que empreender chega a ser "um tormento". "De certa maneira, pode até ser [um tormento ser 
empresário], mas também é um tormento ser empregado", disse o procurador-geral, ouvido pela Folha de S. 
Paulo. "A quantidade de descumprimento da legislação trabalhista é muito grande. São desrespeitados direitos 
básicos, como aviso prévio, remuneração digna e há situações extremas, como de trabalho escravo", continuou 
Fleury. Ele evitou comentar novas mudanças na lei trabalhista, já que Bolsonaro prometeu aprofundar as 
reformas promovidas pelo presidente Michel Temer. "Não quero trabalhar em cima de especulação. Nós 
preferimos esperar a oficialização disso para atuar da mesma forma que fizemos na reforma trabalhista, no 
sentido de auxiliar o Poder Legislativo com subsídios técnicos para que possa tomar a melhor decisão". 

Fonte: Brasil 247 - http://cnti.org.br/html/noticias.htm

O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, disse nesta quarta-feira (12) que o problema fiscal do país só se 
resolve enfrentando o aumento dos gastos públicos, acrescentando ser necessário e urgente aprovar a reforma 
da Previdência. “É muito importante priorizar os temas pela urgência que têm para o país. O que é urgente e 
absolutamente necessário é aprovar a reforma da Previdência. Não resolve o problema fiscal com a 
privatização, resolve o problema fiscal enfrentando o problema do gasto”, disse ao ser questionado se a 
proposta do próximo governo de conseguir recursos com privatizações de estatais é viável. 
Além de reduzir os gastos públicos, o ministro disse que a reforma tem o objetivo de fazer “justiça social, porque 
hoje existem regras desiguais” para os setores público e privado. 
Crescimento 
Questionado sobre o motivo de o país não ter crescido tanto quanto o governo esperava, Guardia citou uma 
série de fatores que ocorreram ao longo deste ano. “Em primeiro lugar, a partir do início do segundo trimestre 
deste ano, começa a ter maior preocupação com o comportamento da economia mundial”, como o aumento 
da taxa de juros dos Estados Unidos, o que atrai investidores para aquele país que aplicam em países 
emergentes como o Brasil, e os conflitos comerciais. Depois, em maio, disse o ministro, veio a greve dos 
caminhoneiros, com a paralisação da economia e deteriorização das condições financeiras do país. Outro fator 
citado por Guardia foi o debate eleitoral, com dúvidas sobre qual rumo o país iria tomar. “Isso tudo agregou 
maior volatilidade ao longo desse período”, disse. 
Reforma do PIS/Cofins 
Guardia disse que o ministério tem um projeto pronto que prevê a simplificação do PIS/Cofins (Programa de 
Integração Social/Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social). O ministro havia anunciado a 
intenção de reformas nessas contribuições em março deste ano. Entretanto, disse que não seria oportuno 
enviar um projeto agora para o Congresso pela inviabilidade de aprovação. “Isso tem que ser decidido pela nova 
equipe. Tem um novo governo eleito, um novo ministro indicado”, disse. 

Leia mais: Agência Brasil - http://cnti.org.br/html/noticias.htm 
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O pagamento do sexto lote do Abono Salarial PIS (Programa de Integração Social) 2018-2019, referente ao 
exercício de 2017, começa nesta quinta-feira (13). O valor será disponibilizado para saque aos 
trabalhadores nascidos em dezembro que estejam cadastrados no programa. Para os servidores públicos, 
que são inscritos no Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), não haverá mais 
saques neste ano. A estimativa do Ministério do Trabalho é que mais de R$ 1,3 bilhão sejam pagos a 
aproximadamente 1,7 milhão de trabalhadores.  

Os correntistas da Caixa Econômica Federal, instituição bancária responsável pelo pagamento do PIS, 
tiveram os valores depositados em suas contas na última terça-feira (11). Têm direito ao Abono Salarial 
PIS 2018-2019 os trabalhadores inscritos no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, que tenham trabalhado 
formalmente por pelo menos 30 dias naquele ano, com remuneração mensal média de até dois salários 
mínimos e que tiveram seus dados informados corretamente pelo empregador à Relação Anual de 
Informações Sociais (Rais).  

O valor do benefício é proporcional ao tempo trabalhado formalmente em 2017. Assim, quem esteve 
empregado o ano todo recebe o valor cheio, equivalente a um salário mínimo (R$ 954). Quem trabalhou 
por apenas 30 dias recebe o valor mínimo, que é de um doze avos do salário mínimo, e assim 
sucessivamente. Com a liberação do sexto lote, o Abono Salarial 2017 já contemplou os nascidos entre 
julho e dezembro. Em 2019, o benefício será concedido aos trabalhadores nascidos de janeiro a junho. O 
prazo final de recebimento para todos os trabalhadores favorecidos pelo programa é 28 de junho de 2019. 

Fonte: Agência Brasil - http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-12/comeca-hoje-
pagamento-do-sexto-lote-do-abono-salarial-pis-de-2017

Pelo menos 44,2% dos jovens entre 24 a 35 anos formados no ensino superior exercem atualmente 
trabalhos que requerem menor qualificação do que a escolaridade adquirida. Em 2012, a taxa era de 38%.  

Os dados foram divulgados a hoje (12) pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), dentro da 
seção Mercado de Trabalho da Carta de Conjuntura do quarto trimestre de 2018. O estudo, do Instituto de 
Pesquisa Econômico Aplicada (Ipea), A evolução da população ocupada com nível superior foi feito com 
base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), realizada pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em parceria com o Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego.  

Segundo a técnica de Planejamento e Pesquisa do Ipea Maria Andrea Lameiras, o estudo mostra que a 
economia brasileira ainda não consegue gerar postos de trabalho compatíveis com o aumento da 
escolaridade da população. O percentual de brasileiros com nível superior passou de 10,2% em 2012 para 
13,9% em 2018 e o número de trabalhadores com nível superior passou de 13,1 milhões para 19,4 milhões 
no mesmo período. “Hoje temos uma população ocupada cada vez mais escolarizada, um momento forte 
no número dos que têm diploma universitário, mas um terço não consegue emprego compatível." A 
proporção de trabalhadores com nível superior, que exercem função de menor qualificação, está em 38%, 
o maior índice da série histórica, iniciada em 2012, quando a taxa era de 33%.  

Fonte: Agência Brasil - http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-12/mais-de-40-de-jovens-
formados-ocupam-postos-de-menor-qualificacao 

 


