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Auditores realizam ato público na Receita Federal em Santos 

Os auditores fiscais de Santos fizeram ontem, a partir das 9h30, um ato público na Delegacia da Receita Federal, em 

prol da aprovação dos destaques propostos pelo Sindifisco Nacional (Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da 

Receita Federal do Brasil). Os destaques visam amenizar alguns pontos danosos não só para os auditores fiscais, mas 

como para a própria Receita, do relatório substitutivo do deputado Wellington Roberto que foi aprovado no último dia 

9, na Câmara dos Deputados. O relatório substitutivo aprovado compartilha a autoridade e prerrogativas exclusivas dos 

Auditores Fiscais com outros cargos pertencentes à Receita Federal, levando à desestruturação e ao desmonte do órgão, 

além de deixá-lo à mercê de interferências políticas. 

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 17/11/2016 

 

PIB frustra retomada da economia 

A atividade econômica apresentou contração de 0,7% no terceiro trimestre deste ano em relação ao terceiro trimestre 

de 2016, quando caiu 0,6% na série com ajuste sazonal. O dado, calculado pela Serasa Experian, contrariou a expectativa 

de recuperação da economia. Na comparação com o terceiro trimestre de 2015, houve recuo de 2,9% sem ajuste sazonal, 

e declínio de 4,0% no acumulado do ano até setembro de 2016. Além de registrar um número pior que o segundo 

trimestre, o dado reforça, segundo a Serasa, que a recessão econômica se prolongou e até mesmo se intensificou durante 

o período de julho a setembro. 

Fonte: Jornal A Tribuna – 17/11/2016 

Avulsos do Sintraport entram hoje no 16º dia de greve 
Os 1.600 trabalhadores avulsos de capatazia do Sintraport, que trabalham no corredor de exportação do Porto, vão se 

reunir em assembleia hoje, às 9 horas, para serem informados sobre o resultado do julgamento da greve, que entra no 

16º dia, e que ontem foi analisada pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de São Paulo. Na assembleia, segundo o 

presidente do sindicato, Claudiomiro Machado ‘Miro’, os trabalhadores definirão pauta reivindicatória para apresentar 

às empresas e juntar ao processo no TRT. No dia 10 de novembro, quinta-feira da semana passada, em audiência de 

instrução e conciliação, no TRT, as empresas não quiseram acordo com o sindicato.  

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 17/11/2016 

 

 

Senado agenda para dia 24 votação sobre terceirização 

O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL) se reuniu, nesta quarta-feira (16), com os líderes partidários e 

definiu calendário de votação de proposições importantes. Dentre as proposições agendadas para apreciação em 

plenário está o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 30/15, o mais polêmico, dentre outros que tratam da regulamentação 

da terceirização da mão de obra. Pela agenda aprovada pelos líderes, o PLC 30 estará na pauta do plenário do Senado 

na próxima quinta-feira (24). Importante destacar que este projeto foi rechaçado por Renan, que não concorda, segundo 

ele, com a terceirização generalizada, como propõe a matéria. O projeto, já aprovado na Câmara, regulamenta os 

contratos de terceirização e as relações de trabalho deles decorrentes. Isto é, regulamenta a modalidade de contratação 

para as atividades-meio e a expande para a atividade-fim. O projeto está em discussão no âmbito da Agenda Brasil, cuja 

relatoria está a cargo do senador Paulo Paim (PT-RS). 

Fonte: Diap - 17/11/2016                                                            Leia mais em: http://www.cnti.org.br/noticias.htm 
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25 de novembro é "Dia Nacional de Luta em Defesa dos Direitos Sociais e Trabalhistas" 

O presidente Nacional da Nova Central, José Calixto Ramos conclama todas entidades filiadas à instituição, para que 

se envolvam e participem ativamente no “Dia Nacional de Luta em Defesa dos Direitos Sociais e Trabalhistas”, que 

será realizado no próximo dia 25 de novembro. Nessa data serão realizadas manifestações em todo país contra o pacote 

de maldades do presidente da república Michel Temer (PMDB).  

Calixto alerta para a necessidade de os sindicalistas estarem conscientes da gravidade do momento e de suas 

consequências para a classe trabalhadora e para a sociedade em geral. “Vivemos uma profunda crise política, que 

alimenta a crise econômica e, lamentavelmente, uma crise moral. Necessitamos de avanço, não à toda prova, mas 

consumadora de ideias de todos os trabalhadores e da sociedade para chagarmos a um objetivo maior”.  

Reforma da Previdência; Mudanças da CLT e Constituição de 1988 para beneficiar os patrões; Aprovação da PEC 

55/2016, que promove um arrocho fiscal e congela 20 por anos investimentos em serviços públicos prioritários para a 

população; Privatização das Riquezas Nacionais; Escola Sem Partido, dentre outros retrocessos, precisam ser 

combatidos. 

Fonte: NCST - 16/11/2016                                                           Leia mais em: http://www.cnti.org.br/noticias.htm 

 

Emprego na construção civil recua pelo 24º mês seguido 

O nível de emprego no setor da construção civil do país recuou em 1,14% no último mês de setembro sobre agosto, o 

que representou o corte de 30.823 trabalhadores. No acumulado do ano até setembro, foram suprimidas 225.069 vagas 

e, em 12 meses, 460.014. Os dados do Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE) referem-se à pesquisa do Sindicato 

da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP), feita em conjunto com a Fundação Getúlio 

Vargas (FGV). Segundo o levantamento, o setor vem reduzindo as contratações há dois anos e já eliminou, nesse 

período, 899.913 mil postos de trabalho. Em 2016, pelas estimativas do SindusCon-SP, as dispensas devem atingir 500 

mil. Em outubro de 2014, a base de trabalhadores era de 3,57 milhões e caiu para 2,678 milhões. 

As maiores quedas ocorreram nas empresas relacionadas a obras de acabamento (-1,30%) e imobiliário (1,29%). Já nos 

nove primeiros meses do ano, houve diminuição de 17,76% no segmento imobiliário e de 14,92%, nas empresas que 

lidam com a preparação de terreno. Por região, o Sudeste aparece com o recuo mais expressivo (1,36%), seguido do 

Nordeste (-1,16%). 

Fonte: Agência Brasil - 16/11/2016                                           Leia mais em: http://www.cnti.org.br/noticias.htm 

 

 
Projeto aprovado isenta do Imposto de Renda adicional de férias do trabalhador 

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público aprovou, na última quarta-feira (9), o Projeto de Lei (PL) 

4304/16, que isenta do Imposto de Renda (IR) o adicional de férias pago ao trabalhador. A proposta foi apresentada 

pelo deputado Vicentinho Júnior (PSB-TO). Garantido pela Constituição Federal, o benefício assegura o gozo de férias 

anuais com, pelo menos, remuneração de um terço superior ao salário normal (1/3 constitucional).  

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) adotou a tese de que o adicional de férias gera acréscimo 

patrimonial e, por isso, integra a base de cálculo do IR. A jurisprudência sobre a incidência do IR sobre o adicional de 

férias orienta as decisões da Justiça de primeira e segunda instância.  

O parecer do relator, deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), foi favorável à proposta. Segundo ele, o adicional de férias 

tem por finalidade proporcionar ao trabalhador o adequado gozo de suas férias, inclusive com a ampliação de suas 

possibilidades de lazer. “A isenção de imposto de renda, uma vez que garante o recebimento integral da parcela pelo 

trabalhador, maximiza o potencial de alcance da finalidade do terço de férias”, disse. A proposta será analisada, de forma 

conclusiva, pelas comissões de Finanças e Tributação (inclusive quanto ao mérito); e de Constituição e Justiça e de 

Cidadania. 

Fonte: Agência Câmara - 16/11/2016                                           Leia mais em: http://www.cnti.org.br/noticias.htm 

 


