
 

 

 

 

 

 

Os responsáveis técnicos pelas áreas de informática do Ministério do Trabalho nos estados estão reunidos 

em Brasília nesta quinta (9) e sexta-feira (10) para um treinamento. Eles estão sendo capacitados para 

resolver problemas nos sistemas de confecção de carteiras de trabalho, impressão de dados do Seguro-

Desemprego e homologações trabalhistas no momento do atendimento aos trabalhadores. 

Fonte: http://trabalho.gov.br/component/content/article?id=4249 
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Um destravamento nos encargos tributários sobre o emprego formal para fomentar 

e alavancar a criação de mais postos de trabalho. Esse foi o assunto que norteou 

reunião realizada, na tarde desta quinta (09), entre o ministro do Trabalho, Ronaldo 

Nogueira, o presidente do Instituto de Estudos Tributários do Rio Grande do Sul (IET), 

Rafael Michele, o vice-presidente do IET, Arthur Maria Ferreira Neto, e o chefe de 

gabinete adjunto, Pablo Tatim.  

Segundo o presidente da IET, que se colocou à disposição do Ministério do Trabalho 

para contribuir com a modernização trabalhista, talvez esse seja o momento 

propício para haver esse destravamento nos encargos tributários sobre o emprego 

formal.  

Já o vice-presidente do IET afirma que um dos obstáculos na contratação formal é 

sempre a contribuição tributária que uma contratação gera. “Precisamos pensar 

sobre uma forma para o direito tributário contribuir com a modernização trabalhista. 

Um dos pontos é verificar o impacto que a tributação exerce na folha de salários em 

geral”, explicou. 

Os representantes do IET propuseram a realização de um evento para esclarecer 

essas questões. O ministro Ronaldo Nogueira ressaltou a atualidade do assunto, 

sugerindo firmar convênio com o IET para promover evento para discutir mais 

profundamente o assunto. “É importante esclarecer esses pontos referentes ao 

direito tributário”, ressaltou o ministro. 

Fonte: http://trabalho.gov.br/component/content/article?id=4250 

“Quero reiterar a importância da parceria do Ministério do Trabalho com a Caixa, pelo compromisso social 

da instituição, por sua capilaridade e pela eficiência dos serviços que presta ao cidadão”, afirmou o ministro 

do Trabalho, Ronaldo Nogueira, durante sua participação no Encontro Caixa 2017, nesta quinta-feira (9), em 

Brasília. “Cada agência da Caixa é também a casa do trabalhador”, acrescentou. 

Durante talk-show conduzido pela jornalista Fabiana Melo e que também teve como entrevistado o 

ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, o ministro salientou a atuação dos servidores 

da Caixa para que o trabalhador tenha acesso a benefícios como o Abono Salarial, o Seguro-Desemprego 

e o FGTS.  

“O pagamento do Abono Salarial do ano-base 2014 atingiu 95,93% dos trabalhadores com direito ao 

benefício. Foi o segundo maior índice da história”, disse. Em valores, foram R$ 18,8 bilhões injetados na 

economia. “Os dois ministérios perpassam toda a Caixa”, disse o presidente Gilberto Occhi, ao agradecer a 

presença de Ronaldo Nogueira e Osmar Terra no evento. 

“Não é a Caixa que é fundamental para os ministérios; os ministérios é que são fundamentais para a Caixa, 

por suas políticas públicas”. E acrescentou: “Ministro Ronaldo Nogueira, tenha a certeza de que 

continuaremos a ser os guardiões do dinheiro do trabalhador”.  

Gestores de todo o Brasil – O Encontro Caixa 2017, aberto pelo Presidente Michel Temer, começou nesta 

quinta-feira e estende até sexta-feira (10), no Hotel Royal Tulip, com a participação de mais de mil gestores 

da instituição de todo o Brasil. 

Fonte: http://trabalho.gov.br/component/content/article?id=4251 
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