
O ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, fez um alerta nesta segunda-feira (6) aos que acreditam que 
a desidratação da atual reforma da Previdência possa entregar uma economia equivalente à tentada pelo 
governo Michel Temer. Meirelles pilotou a proposta do ex-presidente, que acabou emperrada após as 
denúncias de corrupção contra Temer. O ministro observou que a sua proposta, que prometia uma 
economia de R$ 480 bilhões em dez anos, era menos abrangente que a atual. “Naquela vez, nós fizemos 
por etapas. Na primeira etapa, incluímos apenas os trabalhadores urbanos e os servidores civis”, disse 
Meirelles. “Na medida em que esta proposta está tentando fazer a reforma de todos os setores de uma só 
vez, a diminuição muito grande do efeito fiscal seria arriscada no sentido de não chegar ao número que 
não resolva o problema”, afirmou. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 07/05/2019 

O presidente da República sancionou, nesta segunda-feira (6), a Lei 13.822/19, que estabelece que todo 
empregado de consórcio público passará a ser regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Os 
consórcios são parcerias sem fins lucrativos criadas por municípios, estados e Distrito Federal para 
prestar serviços e desenvolver ações de interesse coletivo. A Lei 11.107/05 limita aos consórcios de direito 
privado a contratação de pessoal com base na CLT. O consórcio tem a finalidade de executar a gestão 
associada de serviços públicos, com parceria entre União, estados e municípios. 

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 07/05/2019 

A minuta de contrato de prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, a ser firmado com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), será 
assunto de uma audiência pública a ser realizada hoje (7), às 9 horas, no auditório do Teatro Municipal 
Procópio Ferreira, que fica na Avenida Dom Pedro I, 350 - Jardim Tejereba, em Guarujá. A abertura de 
consulta aos documentos e realização da audiência pública têm como base a Lei Complementar nº 
235/2018, que autoriza o Executivo assinar contrato com a Sabesp para atender o saneamento básico do 
Município. O secretário de Planejamento, Darnei Cândido, informou que, por lei, existe um prazo - uma 
medida provisória, que garante ao Município contratualizar com a Sabesp, que está prestando serviço na 
Cidade. “A Sabesp dispôs a minuta desse contrato e os nove anexos no site da Prefeitura. Para isso temos 
a obrigatoriedade legal de disponibilizar em consulta pública, nesse caso através do site da Prefeitura, e 
também realizar uma audiência pública, quando as pessoas poderão colaborar com o aprimoramento do 
documento”, explica o secretário. Os referidos documentos estão disponíveis para consulta no site da 
Prefeitura - www.guaruja.sp.gov.br. Eventuais contribuições deverão ser encaminhadas por escrito ao e-
mail seplan.gab.guaruja@gmail.com, até o próximo dia 10, contendo as sugestões de aprimoramento e 
respectiva identificação do interessado. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 07/05/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sinopse Sintius – 07/05/2019 

“O maior patrimônio que a empresa tem é o capital humano. Equivoca-se quem pensa que segurança e 
saúde é um gasto da empresa, é um investimento”. Assim a diretora executiva da Federação da Indústria 
do Estado de São Paulo, Luciana Freire, iniciou o Seminário Campanha Nacional de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho - Canpat nesta terça, 30 de abril, no auditório da Fiesp. O evento foi realizado pela 
Superintendência Regional do Trabalho - SRT/SP e teve a participação da Fundacentro. A Canpat busca 
criar uma cultura de prevenção e, neste ano, traz o tema “Gestão de Riscos Ocupacionais: O Brasil contra 
acidentes e doenças do trabalho”. Em sua fala, a presidente da Fundacentro, Marina Battilani, ressaltou o 
papel da Fundacentro em dar subsídios técnicos para a reformulação das Normas Regulamentadoras – 
NRs e a aproximação com os órgãos de governo, sem deixar de lado trabalhadores, empregadores e o 
Ministério Público do Trabalho – MPT. “Todos nesta mesa têm apoiado muito essa transformação. A 
Fundacentro tem trabalhado lado a lado com a SIT [Subsecretaria de Inspeção de Trabalho], 
principalmente na Canpat”, afirmou a presidente. 
O representante da Bancada dos Trabalhadores da Comissão Tripartite Paritária Permanente – CTPP, 
Washington dos Santos, também falou sobre a importância da instituição. “A Fundacentro é um bem 
nosso, um patrimônio nacional para defender a todos”, disse. “Na questão do trabalhador, a mesa tem que 
ser redonda, e todos temos que falar a mesma língua. Faço a defesa das Normas Regulamentadoras do 
Trabalho, que foram construídas por consenso na CTPP com discussões para preservação da vida dos 
trabalhadores. Por enquanto, a linha de debate das NRs tem sido preservada”, completou. 
Pela Fiesp, Luciana Freire defendeu a busca de relações harmoniosas, com proteção que mantenha a 
saúde do empregado e a produtividade. “Não são só dispositivos de segurança nas máquinas, mas uma 
boa gestão, governança, educação para empregador e empregado. Que tenhamos fiscalização orientativa, 
não só punitiva, boas práticas e gestão, trabalhando na prevenção dentro das empresas”, apontou. 
O diretor do Escritório da Organização Internacional do Trabalho - OIT no Brasil, Martin Hahn, fez um 
discurso em defesa do tripartismo. “A OIT reconhece a SST como questão central desde 1919 [quando foi 
criada]. O Brasil é muito envolvido com nosso trabalho”, contou. Há ainda uma preocupação com o que 
mudou no contexto do trabalho e desafios que vêm pela frente. Para isso, foi criada a Comissão Futuro do 
Trabalho da OIT. “Queremos que a SST seja elevada no conceito de direitos e princípios fundamentais do 
trabalho”, finalizou. 
Leia mais:  http://www.fundacentro.gov.br//noticias/detalhe-da-noticia/2019/5/canpat-busca-
implementar-cultura-de-prevencao-no-pais 

Uma parceria entre a Superintendência Regional do Trabalho de São Paulo (SRT-SP), a Defensoria Pública 
da União (DPU), Tribunais e Procuradorias do Trabalho no estado promove, no dia 10 de maio, o seminário 
Assédio Moral e Suas Reflexões. O evento acontecerá no auditório do Fórum Trabalhista Ruy Barbosa, no 
bairro da Barra Funda, na capital paulista. No seminário, aberto ao público, será debatido o assédio moral, 
suas implicações e as formas institucionais de combatê-lo. Na ocasião, será assinado o ato de cooperação 
interinstitucional Trabalho Decente no Estado de São Paulo entre os Tribunais Regionais do Trabalho da 
2ª e 15ª Região, a Procuradoria Regional da União da 3ª Região, as Procuradorias Regionais do Trabalho 
da 2ª e 15ª Região, a SRT-SP e a DPU em São Paulo.  

As inscrições vão até o dia 8 de maio e são realizadas no site da Escola Judicial do Tribunal Regional do 
Trabalho da 2ª Região . Saiba mais sobre o evento aqui no link. 

Leia mais: http://trabalho.gov.br/component/content/article?id=7007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffCffLVw5doa4if1WvTNumS0kz1guY5qsYUoY2MCBpjhexMg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffCffLVw5doa4if1WvTNumS0kz1guY5qsYUoY2MCBpjhexMg/viewform
https://ww2.trtsp.jus.br/institucional/o-trt-2/escola-judicial/eventos-ejud/evento-ejud/news/modelo-presencial0/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=fb72cd99bf86630632358ce3e3c22dde

