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Região irrigada do rio São Francisco é polo de geração de 
empregos  
 
Por Ana Conceição e Marina Falcão 
O Nordeste foi a única região do país a ter queda no PIB no segundo trimestre deste ano, 
ante o primeiro, recuo de 0,5%, contra alta de 0,2% no país, segundo cálculo mais recente 
da 4E Consultoria. E, junto com o Norte, tem o menor saldo de trabalho formal (cerca de 
11 mil) no acumulado até outubro. Até setembro, era a única região com saldo negativo (-
30,3 mil), segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Ali 
também está a maior taxa de desemprego do país, 14,8% no terceiro trimestre, segundo a 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad), do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).  
 
Uma área entre Bahia e Pernambuco, contudo, destoa desse cenário. A pernambucana 
Petrolina e sua vizinha baiana, Juazeiro, na outra margem do Rio São Francisco, e mais 
Casa Nova, que juntas contam com 615 mil habitantes, criaram 12,7 mil empregos formais, 
quase o mesmo número de vagas de São Paulo, cidade com 20 vezes mais habitantes, 
onde foram gerados 14,8 mil postos de trabalho de janeiro a outubro deste ano, segundo o 
Caged. São respectivamente o 5º , o 7º e o 18º no ranking dos municípios que mais 
criaram empregos no país em 2017. Em comum, essas três pequenas cidades formam, 
com outras cinco, a Região Integrada de Desenvolvimento (Ride) Petrolina-Juazeiro, polo 
produtor de frutas e vinhos no vale do rio São Francisco, criado no início dos anos 2000.  
 
Dos 50 municípios com pior desempenho no Caged no país, 13 estão no Nordeste. Entre 
os 50 com maiores criadores de empregos, apenas quatro são nordestinos. Além de 
Petrolina, Juazeiro e Casa Nova, a lista tem Vicência, no leste pernambucano, que produz 
cana e banana. O agronegócio - e em parte a indústria, em Juazeiro - tem sido o motor do 
aumento do emprego formal nessa região do São Francisco, que não sofreu com a seca 
prolongada que atinge o Nordeste. Juazeiro foi o terceiro município que mais criou 
emprego formal no país em 2016. "Como são atividades irrigadas, além de frutas existe a 
produção de vinhos, a seca não influencia na produção. No caso do vinho é até favorável 
alguma ausência de chuva" , diz o economista Paulo Guimarães, da consultoria Ceplan, de 
Recife.  
 
Andrea Raquel Cruz Ramos, gerente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do 
São Francisco e Parnaíba (Codevasf), ressalta que as maiores exigências do mercado 
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doméstico e dos importadores têm pressionado a formalização do setor, inclusive entre os 
pequenos produtores. Desde que começou a seca no semiárido, em 2014, a Codevasf 
liberou R$ 40 milhões para motobombas flutuantes, que permitem a captação de água do 
rio São Francisco em período de seca. Isso tem permitido, inclusive o crescimento das 
culturas de frutas tradicionais de climas temperados, como maçã, embora uvas e mangas 
sejam os principais produtos da região.  
 
Guimarães afirma que boa parte da atividade econômica desses municípios também tem 
sido beneficiada pelo câmbio. "Nos últimos dois anos com o dólar entre R$ 3,2 e R$ 3,5 as 
exportações nessa região permanecem bastante atrativas. Desde 2016 dois voos 
semanais de carga saem de Petrolina para Europa" , relata. 
 

 
 
De acordo com dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic), as 
exportações da baiana Juazeiro aumentaram 29% de janeiro a outubro deste ano, para 
US$ 57,463 milhões, ante US$ 44,581 milhões no mesmo período do ano passado. O 
saldo comercial, de US$ 36,850 milhões, é 8,6% maior que os US$ 33,915 milhões do 
mesmo período de 2016. A exportação de frutas como tâmara, figo, abacaxi, abacate, 
goiaba, manga, uva, melão e melancia, entre outros, responde por quase 60% das vendas 
externas do município, segundo o Mdic. Outros 27% são artigos de couro. Nas 
importações, maçã, pera e marmelo lideram as compras (23% do total). No caso de 
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Petrolina, as exportações aumentaram 7,4%, de US$ 118,413 milhões para US$ 126,933 
milhões de janeiro a outubro ante o ano passado, enquanto o saldo comercial subiu 
32,7%, de US$ 106,248 milhões, para US$ US$ 140,974 milhões. A venda ao exterior de 
frutas como tâmara, figo, abacaxi, abacate, goiaba, manga, uva, melão e melancia, entre 
outros, responde por 56% das exportações de Petrolina no ano. Embalagens (20% do 
valor total) e adubos (16%) são os principais produtos importados, segundo o Mdic.  
 
Para Miguel Coelho (PSB), prefeito de Petrolina, o bom momento na geração de emprego 
formal na cidade é resultado de um conjunto de fatores. Ele diz que durante o período da 
crise, a fruticultura irrigada, que representa um terço do PIB do município (o restante se 
divide entre setor público e serviços), foi protegida pelas exportações, pois o câmbio se 
manteve atraente. Mais especificamente neste ano, conta, há uma recuperação relativa 
dos empregos na construção com obras de infraestrutura urbana e, em paralelo, um 
esforço grande formalizar pequenos empreendedores, que estão saindo da informalidade. 
"Estamos fazendo um trabalho de simplificação de concessão de alvarás e de licenças 
ambientais e isso ajuda na formalização" , afirma.  
 
De fato, dos 5.057 empregos criados em Petrolina até outubro, 4.819 foram na 
agropecuária e 209 na construção civil. A indústria reduziu 110 postos de trabalho. Em 
Juazeiro, a indústria criou 2.159 vagas, quase tanto quanto a agricultura, 2.050. Mas a 
construção civil teve saldo negativo de 12 empregos. A região irrigada ajuda a compensar 
o saldo negativo de empregos nas capitais. Recife tem o terceiro pior saldo de vagas 
formais no país até outubro (-7.372) e Salvador registra um resultado líquido negativo de 
2.935 posições de trabalho. O resultado do vale do São Francisco está relacionado 
justamente à atividade agrícola. "Isso fica mais claro entre os municípios com melhor 
desempenho em Pernambuco" , afirma Ademilson Saraiva, economista da Ceplan.  
 
Na Bahia, no resultado parcial de 2017 vê-se que em Juazeiro e Casa Nova, de fato, 
ocorre o melhor desempenho, relacionado às atividades de fruticultura irrigada e à 
fabricação de açúcar, afirma Saraiva. José Gualberto, presidente da Valexport, entidade 
que representa os exportadores do vale do São Francisco, diz que o momento do setor é 
bom, com colheitas produtivas. Ele diz que as contratações devem continuar crescendo 
até o fim do ano. 
 
 

Cana lidera criação de vagas, mas indústria dá sinais de reação  
 
Por Marina Falcão 
Os últimos três meses sinalizaram uma inversão de tendência no emprego no Nordeste, 
que tem sido puxado principalmente pela indústria ligada à cana de açúcar. Mas a região 
também registra bom desempenho em alguns segmentos na indústria de transformação. 
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"Pelo ritmo que temos visto até agora, a região deve fechar o ano com saldo positivo no 
emprego" , afirmou a coordenadora do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do 
Nordeste (Etene), Hellen Cristina Rodrigues Saraiva Leão.  
 
No mês de outubro, o Nordeste teve um saldo positivo de 37.801 vagas, o que representou 
quase metade dos 76,6 mil empregos no saldo nacional, segundo o Caged. Até setembro, 
a região tinha um saldo negativo de 30 mil vagas, um número que já foi maior ao longo do 
ano, quando o mercado de trabalho nordestino, na média, ainda não registrava a 
recuperação gradual exibida pela maior parte do país.  
 
Os Estados de Pernambuco e Alagoas, os dois dos maiores produtores nordestinos de 
açúcar ajudaram a puxar o resultado positivo em especial após setembro, quando começa 
a colheita de cana na região. Impulsionada principalmente pelo segmento de alimentos e 
bebidas, a indústria de transformação tem sido destaque, com saldo positivo de 18.565 
empregos, segundo números compilados pela Etene atualizados até setembro.  
 
O desempenho não é exatamente uma surpresa, uma vez que esse efeito sazonal no ciclo 
da cana é esperado para essa época do ano. No entanto, uma análise mais minuciosa 
mostra que outros segmentos também apresentam melhora, afirma Hellen, da Etene. 
"Dentro da indústria de transformação vemos, mês a mês, um desempenho bom no setor 
de calçados e no de produtos químicos também" , diz. Ela destaca ainda o segmento 
automotivo em Pernambuco, que conta com uma fábrica da Fiat Chrysler Automobiles 
(FCA) em Goiana. Segundo o Valor apurou, por conta das boas vendas do modelo 
Compass, a unidade estuda implementar um terceiro turno de trabalho e realizar novas 
contratações para a fábrica. Outro destaque na economia regional, afirma Hellen, é a 
Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), empreendimento da mineradora Vale no Ceará 
que tem movimentado o mercado de trabalho na Região Metropolitana de Fortaleza. O 
Ceará criou 2.918 vagas em outubro, mas no ano ainda registra saldo negativo de 869.  
 
Em paralelo, a fruticultura irrigada do vale do São Francisco tem puxado o bom 
desempenho da agropecuária, que tem saldo positivo de 10.264 vagas no Nordeste no 
acumulado do ano. "O motor do crescimento da economia nesse momento têm sido as 
exportações, por isso essa região tem se destacado" , diz a economista da Etene. Ela 
explica que as maiores perdas no emprego no Nordeste ocorreram até abril. "A partir de 
maio, esse movimento começou a ceder e, em agosto, a virada ficou mais clara" , diz. 
Ainda pesa, no entanto, a lenta recuperação do comércio, que acumula um déficit de 
22.325 vagas no ano. O Etene projeta que, neste ano, o desempenho do PIB da região 
Nordeste deve ficar próximo ao da média nacional, estimado em uma alta de 0,7%. 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 27/11/2017) 
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Contra reforma da Previdência, centrais vão fazer greve no dia 5 
 
Protesto será realizado em 5 de dezembro e foi articulado pelas principais entidades representantes 
dos trabalhadores no País, como a Central Única dos Trabalhadores (CUT), Força Sindical, União 
Geral dos Trabalhadores (UGT), entre outras 
 
Caio Rinaldi, O Estado de S.Paulo 

Contrárias à reforma da Previdência proposta pelo governo de Michel Temer, as centrais 
sindicais definiram na sexta-feira, 24, em reunião na sede da Força Sindical em São Paulo, 
uma paralisação geral dos trabalhadores em nível nacional. O protesto será realizado em 5 
de dezembro, uma terça-feira, e foi articulado pelas principais entidades representantes 
dos trabalhadores no País, como a Central Única dos Trabalhadores (CUT), Força 
Sindical, União Geral dos Trabalhadores (UGT), entre outras. 
 
A definição da data ocorreu a partir de cálculos dos sindicalistas sobre o avanço da 
reforma na pauta de votação do Congresso. As entidades avaliam que a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 287/2016, que propõe alterações nas regras 
previdenciárias, deve ir ao plenário da Câmara no dia seguinte à greve, 6 de dezembro. “[A 
DATA]É a ideia que está sendo ventilada. Queremos mostrar no dia cinco nosso repúdio à 
reforma”, afirmou o secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, o Juruna. 
“Estamos sentindo que a reforma é mais uma prestação de contas ao mercado financeiro”, 
disse. 
Para a CUT, o novo texto da reforma apresentado pelo governo é "ainda mais perverso 
que o anterior”, já que, diferentemente do que diz a propaganda oficial, as alterações não 
acabariam com as “altas aposentadorias dos parlamentares, ataca apenas a classe 
trabalhadora”. 
 
"A reforma trabalhista legalizou o bico e muitos trabalhadores perderam os direitos e, em 
muitos casos, receberão menos do que um salário mínimo. Se já estava quase impossível 
contribuir para se aposentar, imagine com essa nova proposta de reforma da Previdência”, 
declarou em nota o presidente da CUT, Vagner Freitas. 
 
A Força Sindical já tem reuniões marcadas com sindicatos de trabalhadores do transporte 
público, disse Juruna. “Queremos que a greve seja feita principalmente nas capitais. Já 
estamos falando e marcamos para terça-feira reuniões com sindicatos do setor de 
transporte público, que têm grande importância para mobilizações nas grandes cidades.” 
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Já a CUT informou que vai realizar, a partir da semana que vem, assembleias, debates e 
outras atividades em suas bases, com o objetivo de “alertar, informar e mobilizar as classe 
trabalhadora do País”. 
 
 

Após reforma trabalhista, sindicatos demitem para sobreviver 
 
Dieese estima que, até o ano que vem, pelo menos 100 mil trabalhadores diretos e indiretos ligados a 
atividades sindicais devem ser afetados 
 
Douglas Gavras , O Estado de S. Paulo 
O fim da contribuição sindical obrigatória, extinta com a reforma trabalhista, forçou centrais 
e sindicatos a se adaptarem aos novos tempos de vacas mais magras. Eles têm demitido, 
vendido ativos e organizado planos de demissão voluntária (PDV) para se adequar a uma 
perda estimada em um terço da receita. Até 2018, 100 mil trabalhadores diretos e indiretos 
devem ser afetados, estima o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese). 
 
A estrutura sindical reúne cerca de 300 mil trabalhadores em todo o País, segundo o 
Dieese. Desse total, 115 mil são funcionários diretos e o restante presta serviços às 
entidades. Os cortes devem ser diluídos no próximo mês e ao longo do ano que vem. Mas 
eles já começaram. 
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O Sindicato dos Comerciários de São Paulo, que tinha 600 empregados, organizou há dois 
meses um PDV, que teve adesão de 67 deles.  
 
Mas isso não evitou outras 35 demissões. “Se a perda é estimada em um terço da receita, 
cerca de 100 mil trabalhadores podem ser afetados até o fim de 2018.  
 
O sindicato vai ser obrigado a demitir e a transformar funcionários diretos em prestadores”, 
avalia Clemente Ganz Lúcio, diretor técnico do Dieese. A própria instituição, mantida com 
recursos sindicais, espera um orçamento menor para 2018.  
 
Neste ano, é de R$ 45 milhões. Em 2018, no cenário mais otimista, será de R$ 30 milhões. 
O Dieese, que compila estatísticas de emprego e custo de vida, estuda que pesquisas 
conseguirá manter a partir de 2018. 
 
Associados. Além da perda da contribuição sindical, as entidades já tinham de trabalhar 
com uma realidade mais dura.  
 
O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de São Paulo (Sintracon-SP), por 
exemplo, viu seu número de associados desabar com a perda de postos da construção na 
crise.  
 
A entidade tinha 230 funcionários no início do ano. Agora, são 158. 
 
Uma das estratégias das entidades é “voltar para a rua”, para aumentar a receita com 
novas filiações, inclusive transferindo parte dos funcionários da sede para as equipes que 
vão até os locais de trabalho e têm contato direto com os trabalhadores.  
 
“O impacto é grande, mas a contribuição obrigatória tinha de acabar mesmo. Não era uma 
coisa justa e só servia para alimentar alguns sindicatos que faziam muito pouco.  
 
A contribuição precisa ser discutida”, diz Antonio de Sousa Ramalho, presidente do 
Sintracon-SP. 
 
As principais centrais apoiam um projeto de lei que regulariza a contribuição negocial em 
substituição ao imposto sindical. Elas também sentem o fim do recurso obrigatório.  
 
A Central Única dos Trabalhadores (CUT) organiza um PDV e a União Geral dos 
Trabalhadores (UGT) demitiu funcionários e vai para uma sede menor. 
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A nova lei trabalhista e seus efeitos 
 
Há poucos dias em vigor, as mudanças propostas pela reforma ainda criam dúvidas e deixam 
algumas pontas soltas 
 
Celso Ming e Raquel Brandão, O Estado de S.Paulo 
As novas regras trabalhistas entraram em vigor há só 16 dias. Pode ser cedo para um 
levantamento do seu impacto, mas já dá para navegar por algumas de suas 
consequências. As mudanças começaram a atingir empresas e trabalhadores pelo menos 
3 ou 4 meses antes.  
 
Levantamento do Dieese, a instituição de estatísticas mantida pelos sindicatos, mostra 
que, entre julho e agosto, 45 documentos já mencionavam cláusulas que entrariam em 
vigor. Sancionada em 13 de julho, a Lei 13.467 pode, porém, estar longe do objetivo de 
acabar com a insegurança jurídica e com as subjetividades que prevaleceram até aqui nas 
causas trabalhistas.  
 
Há confusão até com os quase 4 milhões de ações que já sobrecarregavam a Justiça do 
Trabalho. As dúvidas surgem porque as novas regras preveem que a parte perdedora 
deve arcar com os honorários de sucumbência determinados pelo juiz.  
 
É prática já adotada no Código de Processo Civil (CPC) desde 2015. A jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça sugere que a exigência do pagamento não se aplica a casos 
ajuizados antes da vigência do novo Código. 
 
Pairam dúvidas sobre se esse deva ser também o procedimento a ser adotado na Justiça 
do Trabalho. Como observa Júlio Mendes, do Escritório de Advocacia Mascaro 
Nascimento, as primeiras decisões foram conflitantes. Ainda no primeiro dia de vigência da 
nova CLT, dois juízes tiveram entendimentos opostos sobre se os honorários de 
sucumbência devem ser aplicados a casos que já haviam entrado em curso antes da lei. 
 
E já há outros pontos de conflito. Bastaram três dias de vigência da lei para que o governo 
publicasse a Medida Provisória (MP) 808 que determinou novas disposições, como a 
cláusula que antes permitia que funcionária gestante continuasse a trabalhar em 
atividades insalubres, desde que garantido adicional de salário.  
 
Pela MP, essa facilidade patronal deixa de existir, a gestante é licenciada e deve exercer 
suas atividades em ambientes salubres. 
 
No entendimento de especialistas, a MP, que surgiu para eliminar problemas ou omissões 
da reforma, deixou mais confuso o que já era confuso. E mais dúvidas podem aparecer 
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depois que a MP for votada no Congresso, dado que, só na semana passada, foram 
propostas quase 900 emendas ao texto original. 
 
A especialista Maria Lucia Benhame entende que um dos pontos mais polêmicos é o que 
trata dos prêmios extras pagos pelas empresas a seus funcionários.  
 
A nova lei retirou a natureza salarial de quase todos esses benefícios, sejam eles pagos 
em dinheiro, em cursos de aperfeiçoamento ou em viagens.  
 
O texto também previa que prêmios pagos não previstos em contrato não poderiam ser 
entendidos como salário.  
 
Por isso, muitas empresas já haviam alterado suas políticas de prêmios e abonos, 
considerando que sobre eles não incidiriam nem Imposto de Renda nem contribuição para 
o INSS.  
 
Mas a MP determinou que benefícios não integram a remuneração do empregado, desde 
que limitados a 50% do salário, e a concessão de prêmios não previstos em contrato deve 
ser limitada a duas vezes ao ano.  
 
Outra questão conflitante é a da regulamentação do trabalho intermitente. A lei determina 
que só são remuneradas as horas de trabalho efetivo. Nessas condições, os trabalhadores 
intermitentes podem fechar o mês sem ganhar, no total, um salário mínimo, o que 
impediria a cobrança de contribuição previdenciária. 
 
O especialista Júlio Mendes opina que a MP acerta ao definir o prazo de um ano para que 
o contrato intermitente seja rompido caso não haja convocações do empregador. Mas 
defende que a lei ainda precisa garantir mais proteção ao trabalhador que, pela natureza 
de sua atividade, necessita de mais contratos de trabalho para ter renda estável.  
 
Tal necessidade, na opinião do advogado, restringe o acesso do trabalhador a novas 
oportunidades e faz com que o rompimento do contrato numa atividade em curso fique 
mais complicado do que no trabalho formal tradicional. A MP impõe, ainda, quarentena de 
18 meses para que um empregador recontrate funcionário demitido.  
 
Para o trabalhador cuja atividade é, por natureza, intermitente, como o caso de caixas, 
balconistas ou garçons, a determinação pode se tornar empecilho à obtenção de novos 
contratos nos períodos de maior demanda, como as festas de fim de ano. Depois de anos 
funcionando sob regras septuagenárias é natural que o mundo do trabalho enfrente 
dificuldades para se adaptar a uma CLT renovada, mas, como já apontou esta Coluna, a 
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reforma deixou rebarbas que precisam ser aparadas e elas continuam aí exigindo cautela 
de empresas, trabalhadores, juízes e advogados.  
 
 
 

Correios fazem novo PDV para cortar custos 
 
Meta com o novo plano de demissão voluntária é fechar mais 5,46 mil vagas, o que proporcionaria 
uma economia mensal de R$ 54,5 milhões 
 
Eduardo Laguna, O Estado de S.Paulo 
Os Correios fazem uma nova tentativa de reduzir o quadro de pessoal. Na quinta-feira, foi 
aberto um novo programa de demissões voluntárias (PDV) para enxugar ainda mais sua 
folha de pagamento, após o plano de incentivo a desligamentos realizado no primeiro 
semestre ter terminado com adesões inferiores à meta da companhia. O novo prazo de 
adesões vai até 29 de dezembro, último dia útil do ano. 
 
 O objetivo deste novo plano, aprovado em agosto pela diretoria executiva da estatal, é 
fechar 5.460 vagas. Se o número for confirmado, isso significará uma economia mensal de 
R$ 54,5 milhões com pagamento de salários. Só entre carteiros, os Correios pretendem 
tirar 2 mil profissionais das ruas.  
 
Com o PDV realizado no primeiro semestre, quando as adesões chegaram a 6,26 mil, os 
Correios já tinham conseguido enxugar em R$ 68,6 milhões os gastos mensais com o 
efetivo. Apesar do grande número de funcionários que aderiram ao plano, o total ficou 
abaixo da meta da estatal, que, em grave crise financeira, pretendia cortar na ocasião 8,2 
mil empregados e enxugar a folha em R$ 72,9 milhões por mês. Ao reeditar o programa, 
os Correios poderão ampliar para 10% o corte de um quadro que, antes dos PDVs, 
somava aproximadamente 117 mil pessoas. 
 
Novos parâmetros. Para atingir um público maior, a empresa retirou a exigência de idade 
mínima de 55 anos dos últimos PDVs, permitindo agora a adesão a todos os empregados 
com pelo menos 15 anos de trabalho na companhia de serviços postais. É oferecido como 
incentivo aos pedidos de demissão uma indenização calculada de acordo com os 
proventos recebidos nos últimos cinco anos – incluindo não só salários, mas também 
gratificações e complementos salariais – e o tempo de serviço do funcionário.  
 
A ideia inicial da empresa era reabrir o PDV em setembro, mas o plano foi adiado em 
razão da greve deflagrada pela categoria em todo o País durante a campanha salarial. Ao 
confirmar em nota a abertura do que chama de novo ciclo do Plano de Desligamento 
Incentivado (PDI), os Correios atribuem a medida à necessidade de "acertar as contas".  
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Privatização. Por conta da situação financeira difícil, Em situação financeira difícil, o 
governo estuda até a possibilidade de privatizar os Correios. Em setembro, o ministro 
Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência, disse que ideia estava em estudos, 
embora devesse ser feita com cuidado. “A situação financeira, pelas informações que o 
(Ministério do) Planejamento tem e nos passa, é muito difícil”, disse o ministro. “Até porque 
do ponto de vista tecnológico, há quanto tempo você não manda um telegrama, as 
pessoas perderam muito o hábito do uso da carta”, afirmou. Segundo o ministro, a 
tendência é dos Correios passarem a atuar no setor de logística.  
 
 
 

Nova Reforma da Previdência afetaria só 35% dos 
trabalhadores 
 
Estudo mostra que, pelas novas regras, 65% dos aposentados não teriam sentido mudança no 
momento da concessão do benefício 
 
Adriana Fernandes e Idiana Tomazelli / BRASÍLIA, O Estado de S. Paulo 
BRASÍLIA - Se a nova versão da reforma previdenciária, mais enxuta, já estivesse em 
vigor, não teria afetado cerca de dois terços (65,4%) dos beneficiários da Previdência no 
momento da concessão das aposentadorias ou pensões. O cálculo foi feito pelo consultor 
do Senado Pedro Nery. O economista usou como base os dados sobre o perfil de quem já 
está aposentado ou recebe outro benefício previdenciário. 
 
O quadro mostra, portanto, que a grande maioria da população não seria atingida pelas 
mudanças que o governo tenta aprovar no Congresso Nacional na primeira semana de 
dezembro. Seriam alcançados pela reforma 34,6% dos trabalhadores. 
 
Os principais afetados pelo projeto de reforma são os servidores públicos federais e os 
homens que se aposentam por tempo de contribuição, sem necessidade, hoje, de atingir 
uma idade mínima. “São justamente os que recebem os benefícios de maior valor, embora 
representem um contingente pequeno da população”, diz Nery. 
 
Segundo o estudo, 15,8% dos atuais beneficiários se aposentaram por tempo de 
contribuição antes dos 53 anos (mulheres) e 55 anos (homens). Essas serão as idades 
mínimas iniciais de transição, caso a reforma seja aprovada, o que impedirá novos pedidos 
de aposentadoria de pessoas mais novas. O total de atingidos ainda pode diminuir, porque 
os Estados e municípios terão prazo de até seis meses para propor regras diferentes a 
seus servidores, se desejarem. As alterações terão de ser aprovadas pelos Legislativos 
locais. Até lá, ficam valendo as regras da reforma federal. 
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Alcance da reforma 
 
Cerca de um terço dos beneficiários seriam afetados se as regras propostas para a 
Previdência já estivessem em vigor 
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Tentativa. Após seis meses de paralisação nas articulações políticas – por conta do 
processo que culminou com a rejeição, pela Câmara, de duas denúncias contra o 
presidente Michel Temer –, o governo busca retomar as negociações para a aprovação da 
reforma da Previdência.  
 
Tenta convencer os parlamentares de que as novas regras afetarão apenas a camada 
mais privilegiada da população. 
 
A flexibilização da proposta original excluiu mudanças que endureciam exigências aos 
mais pobres. Foi uma estratégia do governo para tentar vencer as resistências, que 
crescem com a aproximação das eleições.  
 
Ficaram de fora do alcance do novo texto os trabalhadores rurais, quem recebe o 
Benefício de Prestação Continuada (pago a pessoas de baixa renda que são idosas ou 
com alguma deficiência), militares, além de policiais militares e bombeiros dos Estados.  
 
Homens que hoje se aposentam por idade também ficam livres de mudanças, pois a 
exigência já é de 65 anos para o benefício, neste caso. 
 
Haverá mudança para as mulheres, que hoje, ao se aposentarem pelo critério de idade, 
precisam chegar aos 60 anos, o que será elevado para 62 anos ao longo de um período 
de transição. 
 
A nova versão da reforma foi desidratada na tentativa de conseguir mais apoio, mas não 
pode ser considerada uma “reforminha”, na avaliação de especialistas.  
 
Os pontos que ficaram no texto são considerados significativos e de alcance considerável: 
idade mínima para quase todos, regra de transição, alteração na regra de cálculo do 
benefício e limitação ao acúmulo de pensões e aposentadorias. Essa última medida é um 
ponto importante para a economia que o governo espera conseguir. 
 
Para o especialista Leonardo Rolim, da Consultoria de Orçamento da Câmara dos 
Deputados, “tudo o que é mais importante ficou”.  
 
Em ordem de importância, ele listou a proposta que iguala as regras de trabalhadores do 
INSS e de servidores, a mudança nas regras da pensão por morte e o fim da 
aposentadoria por tempo de contribuição. 
 
A questão agora é até que ponto os líderes partidários vão desidratar ainda mais o texto 
nas negociações que começam no Congresso. Os técnicos alertam que mudanças muito 
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maiores colocam em risco a reforma e a capacidade de o próximo governo fazer as 
mudanças que serão necessárias, caso uma proposta pouco eficaz seja feita agora. 
 
Idade mínima. Para o economista Manoel Pires, ex-secretário de Política Econômica da 
Fazenda e pesquisador da FGV, o principal ponto da reforma da Previdência é a idade 
mínima.  
 
“Esse é o item mais importante da discussão e tem um poder de produzir um paradigma 
importante no sistema, tanto do ponto de vista de igualdade quanto do ponto de vista 
fiscal.  
 
A concepção do sistema muda bastante”, avalia. Nos seus cálculos, a fixação de uma 
idade mínima reduz sozinha o crescimento do gasto previdenciário em aproximadamente 
40%. 
 
Os parlamentares, no entanto, articulam a redução das idades mínimas hoje previstas no 
texto. “Se reduzir a idade mínima, é melhor deixar para depois. Não dá para imaginar 
idade mínima menor do que está aí. Se fizer isso, é melhor deixar para 2019.  
 
Se não igualar regra de servidores, também é melhor deixar para 2019”, diz o consultor da 
Câmara dos Deputados Leonardo Rolim.  
 
Para ele, “mexer em algum detalhe da transição” não seria o fim do mundo, mas considera 
ser inviável aprovar uma proposta sem nenhuma transição para quem está hoje no 
mercado de trabalho.  
 
“Se for só a geração mais nova atingida pela reforma, vai levar 40 anos para ter efeito. 
Daqui a 40 anos, o Brasil já acabou. Falo na cara de deputado, (tirar regra de transição) é 
atestado de ignorância fiscal.” 
 
Pires afirma que é recomendável aprovar uma reforma da Previdência agora para 
desafogar a intensa agenda de ajustes econômicos que ainda precisará ser feita pelo 
próximo presidente da República, que inclui a possibilidade de revisão do teto de gastos, 
as políticas de valorização do salário mínimo e de reajuste de salários do funcionalismo, e 
a discussão da regra de ouro do Orçamento, que impede a emissão de dívida para pagar 
despesas correntes e corre o risco de ser descumprida nos próximos anos. 
 
 
 
 
(Fonte: Estado de SP – 27/11/2017) 
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Mulher recebe apenas 84% do salário do homem, apontam 
dados do MTE 
 
LAÍS ALEGRETTI DE BRASÍLIA 
Trabalhadoras brasileiras receberam o equivalente a 84% do salário dos homens no Brasil, 
em média, em 2016. As informações são do Ministério do Trabalho, com base na Rais 
(Relação Anual de Informações Sociais). 
 
O salário médio dos homens foi de R$ 2.886,24 no ano passado, e o das mulheres, de R$ 
2.427,14. Considerando a remuneração de todo o ano passado e o 13º salário, as 
mulheres receberam, em média, R$ 6.000 a menos que os homens. 
 
Apesar da diferença, os números apontam uma melhora em relação a 2015, quando a 
remuneração feminina representava 82% do salário masculino. Os dados levam em 
consideração empregados formais no setor privado e no serviço público do país. 
 
"Existem diversas explicações para o fato de esses 'gaps' ainda prevalecerem. A 
discriminação é uma delas", afirmou Cecilia Machado, professora da Escola Brasileira de 
Economia e Finanças da FGV (Fundação Getulio Vargas). 
 
Segundo a economista, há outras razões. As mulheres muitas vezes optam por posições 
com, por exemplo, mais flexibilidade, o que pode interferir no salário. Além disso, é 
possível que as empresas em que as mulheres trabalham paguem menos, mas ofereçam 
outros tipos de benefício que não são mensurados no salário. 
 
ESCOLHAS 
 
A questão do preconceito tem várias facetas. Em muitos casos, interfere até nas escolhas 
individuais. As próprias mulheres podem evitar carreiras que pagam melhor, mas são 
vistas como trabalho de homem, diz a professora. 
 
A engenheira Letícia Garcia viveu na pele essa percepção mais sutil. Em 2003, foi uma 
das oito mulheres que passaram no vestibular para cursar engenharia elétrica na UnB 
(Universidade de Brasília). Elas comemoraram um recorde: era a primeira vez que uma 
quantidade tão grande de alunas era aprovada para o curso. Ao mesmo tempo, 36 
homens compunham a turma de calouros. "As pessoas questionam o porquê de você fazer 
um curso tão masculino. Eu respondia só que gostava de física e matemática. Tinha 17 
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anos, dava uma resposta inocente, não via maldade naquilo", lembra Garcia, hoje aos 32 
anos. 
 
Brasiliense, ela conta que ficou pouco tempo na iniciativa privada, como engenheira 
eletricista, e não notou diferença salarial em relação aos colegas homens. Mas era sempre 
minoria. "Em todos os meus empregos anteriores tinha mais homens do que mulheres. 
Muitas vezes eu era a única mulher", diz. 
 
Em 2011, foi aprovada em concurso da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) e 
passou a ter uma leitura mais particular ainda do mercado de trabalho: que o 
funcionalismo tende a dar um tratamento mais igualitário entre homens e mulheres. "Não 
tem diferenciação pois você entra num cargo independentemente do seu gênero, por meio 
de concurso." 
 
De fato, segundo o levantamento, no Distrito Federal, as mulheres ganharam, em média, o 
equivalente a 98,6% do salário médio dos trabalhadores homens. É a menor diferença 
nacional. A explicação está no grande número de funcionários públicos. 
 
"No Distrito Federal, como o acesso ao mercado se dá principalmente por concurso, e as 
mulheres são maioria na aprovação, isso deve estar contribuindo para equalizar os 
salários", afirma o coordenador-geral de estatísticas do Ministério do Trabalho, Mário 
Magalhães. Há casos em que elas recebem até mais. Na administração pública e na 
construção civil do Distrito Federal, elas ganham, na média, mais que os homens –38,5% 
e 19,5% acima, respectivamente. 
 
Para Garcia, no fim, a sua escolha foi gratificante. "Hoje vejo que fiz uma escolha boa para 
uma pessoa do meu gênero. Se tivesse na iniciativa privada, ganharia mais ou menos 
dinheiro? Como mulher, atingiria meu objetivo? Não sei", diz. "Mas gosto de acreditar que 
as mulheres estão todas ocupando o seu espaço."  
 
 
 

Diferença salarial entre homens e mulheres é maior em São 
Paulo 
 
LAÍS ALEGRETTI DE BRASÍLIA 
São Paulo é o Estado que apresentou a maior diferença no levantamento que compara os 
ganhos entre gêneros: as mulheres receberam, em média, salário equivalente a pouco 
mais de 80% da remuneração masculina. Próximo a esse patamar também estão Rio de 
Janeiro, Santa Catarina e Espírito Santo. 
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Na avaliação do coordenador-geral de estatísticas do Ministério do Trabalho, Mário 
Magalhães, uma razão para a disparidade estaria no perfil do mercado de trabalho e em 
como é ocupado. Segundo ele, mulheres estão mais presentes nos setores de comércio e 
serviço; homens, na construção civil e na indústria de transformação. "São Paulo tem a 
economia mais dinâmica e moderna do país. Nesse caso, tem peso grande da indústria de 
transformação, que, em geral, tem salário maior que o comércio", afirma Magalhães. 
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Estados do Nordeste e do Norte estão no extremo oposto: têm as menores diferenças. 
Destacam-se Pará, onde as mulheres ganham o equivalente a 98,2% do salário dos 
homens, e Alagoas, onde a relação é de 96,9%.  
 
Nesse caso, a equidade é explicada pelo fato de o levantamento considerar o emprego 
formal, que nessas regiões tem importante participação do setor público, em que cargos e 
salários são definidos em concurso. 
 

 
 
SUPERAÇÃO 
 
No setor privado do Nordeste, o mercado pode ser duro com as mulheres, diz Maria do 
Amparo Xavier Santos, 62, que atua nas obras do metrô de Salvador, na Bahia. 
 
Ela começou a trabalhar na construção civil na adolescência, aos 14 anos. Foi servente, 
carpinteira, eletricista, armadora. Aos 34, tornou-se a primeira mulher mestre de obras na 
Bahia, chegando a comandar equipes com mais de 200 operários. 
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"Foi muito difícil. Quando procurava trabalho, diziam que vaga para mulher era só para 
lavar o banheiro da obra", afirma. 
 
Para crescer na profissão, concluiu os estudos e faz cursos técnicos.  
 
Mesmo assim, diz que ganhava menos que os colegas homens e chegou a ser 
discriminada por um dos chefes.  
 
Buscou reparação na Justiça e venceu o processo por assédio moral. 
 
Nos últimos anos, dedica-se a inserir mulheres na área da construção.  
 
Foram mais de 1.500.  
 
Mas não viu nenhuma outra ascender ao mesmo cargo.  
 
"Fui a primeira e sou a única", diz ela. 
 
Colaborou JOÃO PEDRO PITOMBO  
 
(Fonte: Folha de SP – 27/11/2017) 
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DECISÕES 
 
 

 
 

Representante de companhia em audiência não precisa ser 
empregado  
 
Por Adriana Aguiar 
Os representantes das empresas nas audiências trabalhistas - os chamados prepostos - 
não precisam mais ser funcionários. A novidade está na Lei nº 13.467, que alterou a 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Agora, pode-se contratar um preposto 
profissional, o que deve gerar uma economia significativa de custos para as companhias 
com grandes quantidades de processos.  
 
A alteração deve interessar principalmente a setores com alta rotatividade, como call 
center, telefonia e vigilância e limpeza, que respondem a milhares de ações judiciais - 
muitas em cidades distantes de suas sedes. Até então, essas empresas eram obrigadas a 
mobilizar funcionários e cobrir todas as despesas de viagem, para que representem seus 
interesses nas diversas audiências (normalmente, de duas a três por processo).  
 
O artigo 843 da CLT previa que nas audiências de julgamento deveriam estar presentes o 
reclamante e o reclamado e que o empregador poderia fazer-se substituir pelo gerente ou 
qualquer outro preposto com conhecimento dos fatos. Agora, com a reforma, o artigo 
ganhou o parágrafo 3º. O dispositivo estabelece que o preposto não precisa ser 
empregado.  
 
A modificação contraria a Súmula nº 377 do Tribunal Superior do Trabalho (TST), editada 
em 2008. O texto diz que o preposto deve ser necessariamente funcionário. A regra só não 
valeria para reclamação de empregado doméstico ou em processo contra micro ou 
pequeno empresário.  
 
Apesar da obrigação existir apenas em súmula do TST, as empresas tinham o receio de 
que o juiz da audiência não aceitasse um preposto que não era empregado, segundo o 
professor de direito do trabalho da FGV São Paulo, Sólon Cunha, do escritório Mattos 
Filho Advogados.  
 
"Havia o risco de o juiz sequer receber a defesa e declarar a revelia [quando a parte está 
ausente]" , diz o advogado, destacando a Súmula nº 122 do TST.  
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De acordo com o enunciado, para ser evitada a revelia deve-se apresentar atestado 
médico para declarar, expressamente, a impossibilidade de comparecimento do 
empregador ou do seu preposto no dia da audiência, mesmo que esteja representado por 
advogado.  
 
O fim da imposição representa uma economia significativa para as empresas, segundo o 
advogado trabalhista Aldo Martinez, sócio do escritório Santos Neto Advogados. "Muitas 
vezes, a empresa não tem empregado disponível ou tem um número pequeno de 
funcionários. Essa alteração tira o ônus de ter que deslocar um empregado para perder 
horas de trabalho" , diz.  
 
Para ele, a figura do preposto profissional poderá trazer vantagens. Ele pode ter mais 
familiaridade com o ambiente de audiências e com os juízes e, bem treinado, poderá trazer 
menos riscos para o empregador.  
 
De acordo com o advogado Cláudio de Castro, coordenador da área trabalhista do 
Martinelli Advogados, muitas empresas festejaram a alteração, principalmente as que têm 
muitos processos trabalhistas. "Isso facilita a vida de companhias que respondem a 
processos em locais distantes", afirma.  
 
Para alguns advogados, porém, há riscos com a contratação de preposto profissional. 
Sólon Cunha lembra que cerca de 80% dos processos trabalhistas giram em torno de fatos 
e depoimentos.  
 
"O preposto funcionário conhece o dia a dia da empresa, o histórico da ação e o 
profissional pode não ter todos esses detalhes", diz o advogado.  
 
Para ele, as companhias terão que analisar em quais processos vale a pena colocar um 
preposto profissional e em quais será necessário deslocar funcionários. "O que for dito 
pelo preposto em audiência será considerado como a versão da companhia" , diz Cunha.  
 
Flavio Pires, sócio da área trabalhista do escritório Siqueira Castro, destaca que, 
diferentemente de outras áreas, a Justiça do Trabalho se baseia muito mais no princípio 
da primazia da realidade do que no contrato entre as partes.  
 
"Por mais que o escritório possa treinar uma pessoa, o empregado tem um conhecimento 
da empresa que é difícil de atingir" , diz o advogado.  
 
Apesar disso, acrescenta, 90% dos seus clientes ficaram interessados na contratação de 
um profissional. 
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Empresa oferece prepostos profissionais  
 
Por Adriana Aguiar  
A procura por prepostos profissionais tem levado empresas aos escritórios de advocacia. 
Querem que as bancas ofereçam o serviço. Advogados entendem, porém, que haveria 
impedimentos éticos. A saída seria a contratação de companhias especializadas, que 
começam a surgir.  
 
De acordo com Aldo Martinez, sócio do escritório Santos Neto Advogados, o Código de 
Ética da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Estatuto da Advocacia (Lei n° 8.906, 
de 1994) impedem que as bancas exerçam em paralelo qualquer outra atividade. "O 
advogado não pode defender a empresa e um profissional do mesmo escritório 
representá-la legalmente. O advogado tem liberdade e independência e seus deveres, 
entre eles do sigilo profissional" , diz. Além das questões éticas, o escritório poderia correr 
o risco de ser responsabilizado civilmente em caso de prejuízos com a atuação do 
preposto, segundo Martinez. A negligência, imperícia ou imprudência dele poderia recair 
sobre a banca, caso o cliente fosse, por exemplo, condenado por litigância de má-fé. O 
advogado Flavio Pires, do Siqueira Castro Advogados, concorda que há esse risco.  
 
De olho nesse mercado, empresas já foram criadas para oferecer profissionais. Uma delas 
é a Preposto Já, que disponibiliza orçamento pela internet. Segundo o responsável pela 
empresa, Cristiano Ávila, como vinha atuando há anos como correspondente jurídico, teve 
a ideia de oferecer o serviço. "Mesmo antes da entrada em vigor da reforma, fazia 
treinamento 'in company' dos funcionários. Agora, tenho uma rede de prestadores de 
serviços que são acionados conforme a demanda" , afirma.  
 
Seus principais clientes, segundo Ávila, são empresas com alta rotatividade - como de 
telefonia, vigilância e limpeza e call centers. Os contratos, acrescenta, podem ser firmados 
por demanda, mensais ou esporádicos.  
 
Os prepostos recrutados são, em geral, estudantes ou pessoas que atuaram na área de 
recursos humanos. "Os treinamentos são voltados para a prática e vão desde que lado se 
sentar na audiência até o que se deve ou não falar" , afirma.  
 
Os valores do serviço dependem da variação de mercado, de acordo com Ávila. "No caso 
dos correspondentes jurídicos, por exemplo, há uma espécie de leilão no mercado e você 
pode até encontrar quem faça por R$ 20" , diz. Para ele, porém, no caso dos prepostos há 
uma prestação de serviços diferenciada. 
 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 27/11/2017) 


