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de março, em Brasília. O governo, no entanto, não quer votar a
matéria, porque teme novo impacto na previdência, que fechou
2012 com déficit de R$ 42,3 bilhões, 9% acima do registrado em
2011.

Trabalhadora demitida tem seguro-desemprego
afastado por possuir outro emprego
O seguro-desemprego é um benefício concedido ao trabalhador
desempregado por período máximo variável de três a cinco
meses, de forma contínua ou alternada, a cada período
aquisitivo, conforme previsão da Lei n° 8.900/94. Caso um
empregado possua vínculo com dois empregadores diferentes, a
dispensa de um deles não dá direito ao pagamento do benefício.
Foi com esse entendimento que a Sétima Turma do Tribunal
Superior do Trabalho (TST) deu provimento a recurso do Hospital
Nossa Senhora do Ó Paulista Ltda. para absolvê-la da
condenação ao pagamento de indenização do segurodesemprego.

O fator é uma fórmula aplicada às aposentadorias que reduz
entre 30% a 40% o benefício de quem se aposenta por tempo de
contribuição e não espera a idade mínima -- 60 anos para
mulheres e 65 para homens. A regra foi criada para estimular as
pessoas a trabalharem por mais tempo, pois só assim teriam
direito às aposentadorias integrais.
O fim do fator tem o apoio de vários partidos, incluindo legendas
da base governista, como o PTB, o PDT e o PR. O líder do PR,
Antony Garotinho, afirmou que a proposta será prioridade da
bancada neste ano. O Congresso chegou a aprovar o fim do fator
previdenciário no ano passado, mas a medida foi vetada pela
presidente Dilma Roussef. O deputado Paulo Pereira da Silva, do
PDT de São Paulo, que representa a Força Sindical, disse que
essa será a principal bandeira das centrais.

Após dispensa por justa causa, uma empregada do hospital
ajuizou ação trabalhista com o intuito receber verbas rescisórias
e seguro-desemprego. A sentença manteve a justa causa
alegada pela empresa e indeferiu a pretensão da trabalhadora.
Inconformada, ela apresentou recurso ordinário no Tribunal
Regional do Trabalho da 6ª Região (PE), que afastou a dispensa
por justa causa e condenou o hospital a pagar parcelas
decorrentes da rescisão imotivada, incluindo indenização do
seguro-desemprego. A decisão, porém, foi reformada pelo TRT
ao julgar embargos declaratórios nos quais a empresa afirmava
haver declaração espontânea da trabalhadora de que mantinha
dois vínculos empregatícios. Diante disso, o Regional concluiu
pela impossibilidade do recebimento do seguro desemprego,
mas decidiu que a decisão que equivocadamente deferiu o
benefício só poderia ser reformada no TST.

"É muito difícil derrubar um veto. Nós estamos trabalhando com
a ideia de aprovar o fator 85/95 que está aí no Congresso
Nacional, que tinha o apoio lá atrás do presidente Lula,
lamentavelmente a presidente Dilma não está querendo apoiar
esse projeto, mas nós achamos que esse projeto do ex-deputado
Pepe Vargas é um projeto importante e está na pauta para ser
votado e é só pressionar. Portanto, nós vamos aumentar a
pressão. As centrais sindicais estão organizando uma grande
marcha a Brasília no próximo dia 6 de março com milhares de
dirigentes sindicais do Brasil inteiro"

O relator do recurso do hospital na Sétima Turma, ministro Ives
Gandra Martins Filho, lhe deu razão e excluiu da condenação a
indenização do seguro-desemprego. Ele explicou que o objetivo
do benefício é "prover assistência financeira temporária ao
trabalhador desempregado em virtude de dispensa sem justa
causa, inclusive a indireta, auxiliando na busca de emprego".

Vice-líder do PT, o deputado Siba Machado, afirmou que é
preciso evitar prejuízos nas contas da previdência.

No caso, reconhecido que a trabalhadora mantinha vínculo
empregatício com outro hospital quando da sua demissão, "deve
ser excluída da condenação a indenização das parcelas relativas
ao seguro-desemprego, por tal benefício ser exclusivamente
devido aos desempregados", concluiu o magistrado. A decisão
foi unânime.

A fórmula 85/95, em discussão na Câmara, propõe que quando a
soma da idade ao se aposentar com o tempo de contribuição
resultar em 85, para mulheres, e 95 para homens, o trabalhador
terá direito à aposentadoria integral. O governo teme, no entanto,
que ao aprovar a medida, aposentados entrem na justiça para
receber o que foi descontado do benefício. Desde a implantação
do fator em 2000, o governo já economizou cerca de 70 bilhões
de reais. No ano passado, mais de 3 mil pessoas pessoas
pediram a aprovação do fim do fator previdenciário pelo DisqueCâmara, o serviço de chamadas gratuitas da Câmara dos
Deputados.

"Parlamentares que defendem o fim do fator previdenciário não
têm aceitado os argumentos do governo no que diz respeito ao
custo, ao impacto que isso vai dar na receita da previdência."

Fonte: TST

Centrais sindicais prometem aumentar pressão pelo
fim do fator previdenciário

Fonte: Agência Câmara

Centrais Sindicais voltam a pressionar Congresso pelo fim do
fator previdenciário. Uma mobilização está marcada para o dia 6
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Confederação retoma qualificação de dirigentes do
setor de Hospitalidade
A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e
Hospitalidade (Contratuh) retoma em março os cursos de
qualificação para os dirigentes sindicais do setor, levando
workshops a todas as regiões do País. O programa é composto
de palestras, aulas teóricas e práticas sobre temas relevantes do
dia a dia sindical.
Os temas enfocam a negociação coletiva, com aulas práticas,
entre outros assuntos relacionados à atividade sindical e social.
Os eventos trazem sempre representantes dos ministérios do
Turismo e do Trabalho e Emprego para dialogar com os filiados
sobre pautas relacionadas aos grupos de turismo e
hospitalidade.
Agenda - Estão previstos workshops em Florianópolis (SC),
Belém (PA), Palmas (TO), Araxá (MG), Salvador (BA) e Brasília
(DF).
Mais informações: www.contratuh.org.br
Fonte: Agência Sindical
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