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Destaque da Semana
OIT confirma que reforma trabalhista respeita direitos

Ministério do Trabalho - 08/06/2018

Após as informações prestadas pelo governo brasileiro, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) não 
encontrou elementos suficientes que pudessem respaldar a denúncia apresentada por representante de 
trabalhadores de que o Brasil teria descumprido a Convenção 98 e apenas pediu informações adicionais até 
novembro de 2018, para conhecer melhor os aspectos da modernização trabalhista realizada pelo país.

A Comissão de Aplicação de Normas da OIT entendeu nesta quinta-feira (7) que a modernização da legislação 
trabalhista brasileira não descumpre a convenção da entidade, que diz respeito às negociações coletivas. A 
decisão acaba com especulações de que o país estaria eliminando direitos trabalhistas a partir das modificações 
na lei.

“Estamos muito satisfeitos com o resultado. Após ouvir os argumentos dos trabalhadores, dos empregadores 
e do governo, a comissão decidiu apenas solicitar informações adicionais ao governo brasileiro”, declarou 
o ministro do Trabalho, Helton Yomura, que participou da 107ª Conferência Internacional da entidade, em 
Genebra, na Suíça.

Para ler na íntegra clique aqui

http://www.trabalho.gov.br/noticias/6041-audio-do-ministro
https://www.anamatra.org.br/imprensa/noticias/26463-plenaria-conamat
http://www.trabalho.gov.br/noticias/6041-audio-do-ministro


Notícias

Abert pede a constitucionalidade da regra sobre fim da contribuição sindical obrigatória

Supremo Tribunal Federal - 04/06/2018

A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV (Abert) ajuizou a Ação Declaratória de Constitucionalidade 
(ADC) 55, na qual busca que o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheça a validade de regra da Lei 
13.467/2017 (Reforma Trabalhista) que passou a exigir autorização prévia e expressa do trabalhador para 
o desconto da contribuição sindical. O relator do processo, ministro Edson Fachin, determinou que a ADC 
seja apensada aos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI ) 5794, também de sua relatoria, 
visando ao julgamento conjunto dos processos pelo Plenário do STF. A ADI 5794, que trata do fim da 
obrigatoriedade da contribuição sindical, está na pauta de julgamentos do próximo dia 28.

Programa Jornada mostra os resultados da IV Semana Nacional da Conciliação Trabalhista

Tribunal Superior do Trabalho - 06/06/2018

O programa Jornada desta semana traz reportagem especial sobre a IV Semana Nacional da Conciliação 
Trabalhista. Durante cinco dias, os Tribunais Regionais do Trabalho fizeram um esforço concentrado para 
conseguir o maior número possível de acordos em processos que tramitam na Justiça do Trabalho.

TST lança lista de transmissão para envio direto de notícias pelo WhatsApp

Tribunal Superior do Trabalho - 06/06/2018

A Secretaria de Comunicação Social (Secom) do Tribunal Superior do Trabalho começa a operar, nesta 
quarta-feira, uma lista de transmissão de notícias por meio do aplicativo WhatsApp. Diariamente, serão 
enviadas aos inscritos no canal as notícias publicadas no Portal do TST na internet, além de avisos e 
informes sobre as atividades do Tribunal.

Turma aumenta indenização a inspetor que desenvolveu asma brônquica por exposição ao amianto

Tribunal Superior do Trabalho - 05/06/2018

Um inspetor de qualidade que trabalhou para TMD Friction do Brasil S.A., de Indaiatuba (SP), conseguiu, em 
recurso para o Tribunal Superior do Trabalho, aumentar de R$ 15 mil para R$ 80 mil o valor da indenização 
por ter desenvolvido doenças pulmonares em decorrência da exposição à poeira de amianto. Os ministros 
consideraram módico o valor fixado pela segunda instância diante das circunstâncias do caso.

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=380327
http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/ministro-edson-fachin-do-stf-fara-conferencia-no-tst-sobre-hermeneutica-constitucional-e-direito-social?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Ftst.jus.br%2Fweb%2Fguest%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_89Dk%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_89Dk_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_89Dk_keywords%3D%26_101_INSTANCE_89Dk_delta%3D10%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_89Dk_cur%3D1%26_101_INSTANCE_89Dk_andOperator%3Dtrue
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5471945
http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/programa-jornada-mostra-os-resultados-da-iv-semana-nacional-da-conciliacao-trabalhista?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Ftst.jus.br%2Fweb%2Fguest%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_89Dk%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D5
http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/tst-mantem-reintegracao-e-plano-de-saude-de-empregado-ate-conclusao-de-acao-trabalhista?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Ftst.jus.br%2Fweb%2Fguest%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_89Dk%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2
http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/tst-inaugura-lista-de-transmissao-para-envio-direto-de-noticias-pelo-whatsapp?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Ftst.jus.br%2Fweb%2Fguest%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_89Dk%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D5
http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/turma-aumenta-indenizacao-a-inspetor-que-desenvolveu-asma-bronquica-por-exposicao-ao-amianto?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Ftst.jus.br%2Fweb%2Fguest%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_89Dk%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_89Dk_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_89Dk_keywords%3D%26_101_INSTANCE_89Dk_delta%3D10%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_89Dk_cur%3D2%26_101_INSTANCE_89Dk_andOperator%3Dtrue
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Demora em ajuizar ação não retira de membro da Cipa direito a indenização estabilitária

Tribunal Superior do Trabalho - 04/06/2018

A Concremat Engenharia e Tecnologia S.A. terá de pagar a um técnico mecânico os salários relativos ao 
período de estabilidade a que ele tinha direito como membro da Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (Cipa). Para a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, a demora no ajuizamento da ação 
não retira o direito à indenização substitutiva, que corresponde aos salários do período compreendido 
entre a data da dispensa e a do final da estabilidade.

Sine emprega 137,4 mil pessoas em 10 estados brasileiros no 1º trimestre

Ministério do Trabalho - 08/06/2018

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) empregou 137.429  pessoas em 10 estados brasileiros, no primeiro 
trimestre do ano. O número corresponde a 4,34% do total de 3.164.402 das admissões registradas nos 
estados no período. O estado do Paraná apresentou o melhor resultado de intermediação de mão de obra 
entre todas as unidades da federação e empregou 34.691 pessoas, seguido por São Paulo (29.949), Rio 
Grande do Sul (15.651) e Ceará (12.223).

Normas Regulamentadoras completam 40 anos

Ministério do Trabalho - 08/06/2018

As Normas Regulamentadoras (NRs) – que regulamentam o capítulo da Consolidação das Leis de Trabalho 
(CLT) e tratam das condições de saúde e segurança no trabalho – completam 40 anos nesta sexta (8). Elas 
preveem uma série de medidas de proteção e preservação da saúde do trabalhador brasileiro.

Inspeção do Trabalho resgata 319 trabalhadores de condições análogas às de escravo em maio

Ministério do Trabalho - 08/06/2018

As ações de combate ao trabalho análogo ao de escravo realizados pelos grupos móveis de fiscalização 
do Ministério do Trabalho resgataram até o mês de maio 504 trabalhadores submetidos a condições 
degradantes de trabalho em todo o país. Somente no mês de maio foram 319 trabalhadores encontrados 
em situação irregular em propriedades urbanas e rurais. De janeiro a abril, foram 185 resgatados.

http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/demora-em-ajuizar-acao-nao-retira-de-membro-da-cipa-direito-a-idenizacao-estabilitaria?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Ftst.jus.br%2Fweb%2Fguest%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_89Dk%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_89Dk_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_89Dk_keywords%3D%26_101_INSTANCE_89Dk_delta%3D10%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_89Dk_cur%3D3%26_101_INSTANCE_89Dk_andOperator%3Dtrue
http://www.trabalho.gov.br/noticias/6055-sine-emprega-137-4-mil-pessoas-em-10-estados-brasileiros-no-1-trimestre
http://www.trabalho.gov.br/noticias/6043-normas-regulamentadoras-completam-40-anos
http://www.trabalho.gov.br/noticias/6042-inspecao-do-trabalho-resgata-em-maio-319-trabalhadores-de-condicoes-analogas-as-de-escravo
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Conhecimento sobre mercado de trabalho direciona políticas públicas

Ministério do Trabalho – 07/06/2018

Estão abertas as inscrições para o 3º Seminário Nacional da Rede Observatórios do Trabalho, que será 
realizado segunda e terça-feira (11 e 12 de junho), na sede do Ministério do Trabalho (MTb), em Brasília. 
O evento, que abordará o tema “Uso de estatísticas e informações do mercado de trabalho no ciclo de 
políticas públicas de emprego, trabalho e renda”, faz parte do Projeto Desenvolvimento de Instrumentos 
e Atualização dos Indicadores de Apoio à Gestão de Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda, 
desenvolvido por meio de convênio entre o MTb e o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese).

Despacho torna sem efeito nota técnica sobre contribuição sindical

Ministério do Trabalho – 05/06/2018

Um despacho do secretário de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho, Eduardo Anastasi, publicado 
no Diário Oficial da União da última sexta-feira (1º), torna sem efeito a Nota Técnica nº 02/2018/GAB.SRT do 
dia 16 de março deste ano. A nota de março, assinada pelo então secretário Carlos Cavalcante de Lacerda, 
dava a entender que o desconto da Contribuição Sindical poderia ser feito sem o consentimento individual, 
caso fosse aprovado pela maioria dos trabalhadores de uma categoria em assembleia sindical.

Plataforma de educação à distância do ministério já tem mais de 400 mil inscrições

Ministério do Trabalho – 05/06/2018

Em pouco mais de seis meses de funcionamento, a Escola do Trabalhador já recebeu 417.680 matrículas. A 
plataforma de ensino à distância, lançada pelo Ministério do Trabalho em 21 de novembro do ano passado, 
tem recebido uma média de 2,3 mil inscrições por dia de todos os estados brasileiros.

Brasil mostra na OIT que modernização atende Convenção 98 da entidade

Ministério do Trabalho - 29/05/2018

O Brasil aproveitará os debates no Comitê de Aplicação de Normas da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) para demonstrar que a modernização da legislação trabalhista, em vigor desde novembro 
de 2017, estimula as negociações coletivas e está de acordo com o que determina a Convenção 98 da 
entidade.

http://www.trabalho.gov.br/noticias/6040-conhecimento-sobre-mercado-de-trabalho-direciona-politicas-publicas
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5163-ministerio-do-trabalho-debate-aprendizagem-com-sistema-s
http://www.trabalho.gov.br/noticias/6031-despacho-torna-sem-efeito-nota-tecnica-sobre-contribuicao-sindical
http://www.trabalho.gov.br/noticias/6030-plataforma-de-educacao-a-distancia-do-ministerio-do-trabalho-ja-recebeu-mais-de-400-mil-inscricoes
http://escola.trabalho.gov.br/
http://www.trabalho.gov.br/noticias/6017-brasil-vai-mostrar-que-modernizacao-trabalhista-atende-a-norma-da-oit
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Ministro reafirma em encontro que Brasil está de acordo com a Convenção 98 da OIT

Ministério do Trabalho - 05/06/2018

O ministro do Trabalho, Helton Yomura, participou, nesta terça (5), de reunião do Comitê de Aplicação de 
Normas da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em Genebra, na Suíça, momento em que ratificou 
que o Brasil está de acordo com a Convenção 98 da entidade.

Brasil cumpre convenções da OIT, diz ministro em Genebra

Ministério do Trabalho - 04/06/2018

“O Brasil cumpre as convenções da Organização InternacionaI do Trabalho (OIT) e mantém firme seu 
compromisso com a promoção da igualdade de gênero”, afirmou o ministro do Trabalho, Helton Yomura, 
nesta segunda-feira (4), na abertura da 107ª Conferência Internacional do Trabalho, da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), em Genebra, na Suíça.

Workshop sobre eSocial será transmitido ao vivo pela internet

Ministério Público do Trabalho  - 08/06/2018

Servidores e colaboradores de órgãos públicos terão a oportunidade de obter conhecimentos sobre o 
eSocial – Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas. O 1º 
Workshop eSocial para Órgãos Públicos será promovido, nos dias 13, 14 e 15 de junho, pelo Comitê Gestor 
do eSocial, em parceria com o Conselho Nacional do Ministério Público, na sede da Procuradoria Geral do 
Trabalho (PGT). As atividades também serão transmitidas pela internet, por meio de quatro links, para que 
integrantes da administração pública lotados em outras localidades possam acompanhar.

Construtora é condenada por descumprir normas de segurança do trabalho

Ministério Público do Trabalho - 07/06/2018

Após ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) em Sergipe, a Construtora foi 
condenada pela Justiça do Trabalho, por descumprir normas de segurança do trabalho, a pagar R$ 50 mil 
em indenização por dano moral coletivo. O MPT inspecionou edificações em construção da empresa, nas 
quais constatou que ela não garantia a estabilidade dos andaimes suspensos, não fixando na posição de 
trabalho, especialmente contra a ação dos ventos.

http://www.trabalho.gov.br/noticias/6028-ministro-reafirma-em-encontro-que-brasil-esta-de-acordo-com-a-convencao-98-da-oit
http://www.trabalho.gov.br/noticias/6025-brasil-cumpre-convencoes-da-oit-diz-ministro-em-genebra
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt-noticias/ad2bbf70-faf0-47a8-9929-960728bb9827
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt-noticias/205ea571-e4cc-46de-b131-cf5a9021d6dd
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OIT dá prazo até novembro para o Brasil dar explicações sobre reforma trabalhista

Ministério Público do Trabalho - 07/06/2018

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) cobrou novas explicações do governo brasileiro sobre 
a reforma trabalhista, depois das críticas e acusações de “jogo político” feitas na última terça-feira pelo 
ministro do Trabalho, Helton Yomura, na 107ª Conferência Internacional do Trabalho, em Genebra. A 
organização incluiu o Brasil na lista de países suspeitos de descumprir normas internacionais de proteção 
aos trabalhadores e começou a analisar o caso brasileiro esta semana. A decisão de exigir mais explicações 
foi anunciada, nesta quinta-feira (7), pela Comissão de Normas da OIT.

Campanha discute melhores condições para grávidas

Ministério Público do Trabalho - 07/06/2018

O Ministério Público do Trabalho (MPT), o Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul (MP/MS) e 
o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) receberam representantes da sociedade para discutir 
melhorias para grávidas e lactantes. O evento ocorreu nessa quarta-feira (6), na sede da Procuradoria-Geral 
do Trabalho (PGT), em Brasília. O debate é parte da campanha “Apoio. Toda grávida tem esse desejo”, por 
meio da qual as instituições vão receber, avaliar e consolidar sugestões até 29 de junho. As ideias vão 
ajudar a construir um plano de ação.

MPT lamenta ataque do governo brasileiro à OIT

Ministério Público do Trabalho - 05/06/2018

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) começou a discutir, nesta terça-feira (5), em Genebra, o caso 
do Brasil, que entrou para a lista de países acusados de descumprir normas internacionais de proteção aos 
trabalhadores. O Brasil foi incluído no grupo, na semana passada, por causa das mudanças na legislação 
promovidas pela reforma trabalhista. O caso está em análise na Comissão de Normas da 107ª Conferência 
Internacional do Trabalho. O procurador-geral do MPT, Ronaldo Fleury, acompanhou os debates e 
lamentou a manifestação do governo brasileiro, durante a reunião da comissão. O ministro do Trabalho, 
Helton Yomura, fez críticas à OIT e ao trabalho da Comissão de Peritos da organização, acusando-os de 
fazer “jogos político” e agir sem conhecimento técnico sobre a legislação brasileira.

Governo terá que explicar reforma trabalhista à OIT até novembro

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 07/06/2018

http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt-noticias/6951c4f6-6bb0-43b8-9a62-57a44144c3ac
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt+noticias/96983381-988f-49b5-b562-b1c179454ee8
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt+noticias/d68ae40e-f45c-44e0-8585-9f894f2a81cf
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15779/governo%20tera%20que%20explicar%20reforma%20trabalhista%20a%20oit%20ate%20novembro


Notícias

Denúncias das centrais sindicais brasileiras resultaram na decisão da Organização Internacional do Trabalho 
– OIT de pedir ao governo brasileiro que apresente, até novembro deste ano, explicações sobre a chamada 
reforma trabalhista, instituída pela Lei 13.467/2017. De acordo com os representantes dos trabalhadores 
brasileiros, a reforma fere a Convenção 98, que trata do direito de negociação coletiva e de organização 
sindical dos trabalhadores e trabalhadoras. As explicações terão que ser encaminhadas pelo governo ao 
Comitê de Peritos.

Na 107ª Conferência da OIT, representante da bancada sindical brasileira denuncia desmonte dos direitos 
trabalhistas

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 06/06/2018

Em nome de toda a delegação sindical dos trabalhadores brasileiros na 107ª Conferência Internacional 
da Organização Internacional do Trabalho – OIT, o presidente da Nova Central Sindical de Trabalhadores 
– NCST, José Calixto Ramos, denunciou as frequentes violações de convenções internacionais perpetradas 
pelo governo, em pronunciamento nesta terça-feira, 5 de junho, em Genebra, Suíça.

Código Comercial: Sinait alerta parlamentares sobre prejuízos a direitos trabalhistas e fiscalização do 
Trabalho

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 05/06/2018

De acordo com o Sindicato e outras entidades, os riscos estão no parecer do relator-Geral, deputado Paes 
Landim (PTB/PI), que alterou o texto original, de autoria do deputado Vicente Cândido (PT/SP). O relator 
acrescentou ao PL 1.572/2011 o Capítulo II no Título II, dispondo sobre a proteção da empresa, e incluiu 
outras situações que afetam a duração razoável do processo administrativo e judicial. O relatório atual 
condiciona, por exemplo, as fiscalizações nas empresas a uma prévia comunicação de, no mínimo, dois 
dias por parte da autoridade administrativa, prejudicando, dessa forma, a atuação dos Auditores-Fiscais 
do Trabalho.

Comissão de Normas da OIT discute o caso brasileiro e pode divulgar relatório até quinta-feira, 7 de junho

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 05/06/2018

O presidente do Sinait, Carlos Silva, e o presidente da Confederação Iberoamericana de Inspetores 
do Trabalho – CIIT, Sergio Voltolini, acompanharam reunião da Comissão de Aplicação de Normas 
Internacionais do Trabalho da Organização Internacional do Trabalho – OIT, na manhã desta terça-feira, 
5 de junho, em Genebra, Suíça. A reunião faz parte da programação da 107ª Conferência Internacional 
do Trabalho, da qual participam representantes de trabalhadores, empregadores e governos de países 
membros da Organização.

https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15775/na%20107?%20conferencia%20da%20oit,%20representante%20da%20bancada%20sindical%20brasileira%20denuncia%20desmonte%20dos%20direitos%20trabalhistas
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15775/na%20107?%20conferencia%20da%20oit,%20representante%20da%20bancada%20sindical%20brasileira%20denuncia%20desmonte%20dos%20direitos%20trabalhistas
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15771/codigo%20comercial%20sinait%20alerta%20parlamentares%20sobre%20prejuizos%20a%20direitos%20trabalhistas%20e%20fiscalizacao%20do%20trabalho
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15771/codigo%20comercial%20sinait%20alerta%20parlamentares%20sobre%20prejuizos%20a%20direitos%20trabalhistas%20e%20fiscalizacao%20do%20trabalho
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Notícias

Auditor-Fiscal do Trabalho destaca parceria com DPU no combate ao trabalho escravo

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 05/06/2018

O Auditor-Fiscal do Trabalho e chefe da Divisão de Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo da 
Secretaria de Inspeção do Trabalho – DETRAE/MTb, Maurício Krepsky Fagundes, destacou a importância da 
parceria da Auditoria-Fiscal do Trabalho com a Defensoria Pública da União - DPU.  O relato da efetividade 
dessa atuação conjunta foi feito durante a audiência pública que debateu “A situação da Defensoria 
Pública da União com relação aos efeitos da Emenda Constitucional 95”, na Comissão de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa do Senado – CDH, nesta segunda-feira, 4 de junho.

Reforma trabalhista – Itália vai rever reforma. Brasil segue defendendo regras precarizantes

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 04/06/2018

O novo governo da Itália anunciou ao mundo que vai rever a reforma trabalhista que entrou em vigor em 
2015. Entre as justificativas para isso estão o aumento dos empregos temporários e as elevadas taxas de 
desemprego da população. Para o governo, os trabalhadores não têm qualquer segurança, nem mesmo 
para tirar férias ou se casar, por exemplo.

Sinait cobra respostas da OIT a denúncias feitas em 2014, 2016 e 2017

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 04/06/2018

O presidente do Sinait, Carlos Silva, cobrou da Organização Internacional do Trabalho – OIT respostas às 
denúncias feitas pelo Sindicato em 2014, 2016 e 2017, em reunião nesta segunda-feira, 4 de maio, com o 
chefe do Departamento de Normas da OIT, Horacio Guido. A conversa ocorreu em Genebra, na Suíça, onde 
o presidente do Sinait participa da 107ª Conferência Internacional do Trabalho, promovida pelo organismo 
internacional.

Conferência da OIT – Entidades entregam nota contra declarações do governo brasileiro

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 04/06/2018

Dirigentes do Sinait e de outras entidades presentes à 107ª Conferência Internacional do Trabalho, em 
Genebra, Suíça, entregaram a Horacio Guido, integrante do Departamento de Normas Internacionais do 
Trabalho da Organização Internacional do Trabalho - OIT o documento intitulado “NOTA EM DEFESA DAS 
NORMAS INTERNACIONAIS, DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E DO ACESSO À JUSTIÇA”. O texto rechaça as 
declarações do governo e de empresários brasileiros na Conferência, em defesa da reforma trabalhista.

https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15769/auditor-fiscal%20do%20trabalho%20destaca%20parceria%20com%20dpu%20no%20combate%20ao%20trabalho%20escravo
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15767/reforma%20trabalhistaitalia%20vai%20rever%20reforma.%20brasil%20segue%20defendendo%20regras%20precarizantes
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15763/sinait%20cobra%20respostas%20da%20oit%20a%20denuncias%20feitas%20em%202014,%202016%20e%202017
https://www.sinait.org.br/docs/DUNUNCIAS_OIT.pdf
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15762/conferencia%20da%20oitentidades%20entregam%20nota%20contra%20declaracoes%20do%20governo%20brasileiro
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Atos Normativos

PORTARIA MTb Nº 389, DE 1º DE JUNHO DE 2018 (DOU de 04/06/2018 Seção I Pág. 74) -  Altera a PORTARIA Nº 
854, DE 25 DE JUNHO DE 2015, que regulamenta as normas para a organização e tramitação dos processos 
de multas administrativas e de Notificação de Débito de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e/ou 
Contribuição Social;

PORTARIA CC Nº 579, DE 4 DE JUNHO DE 2018 (DOU de 05/06/2018 Seção II Pág. 02) -  Exonera, a pedido, 
EVA PATRÍCIA GONÇALO PIRES do cargo de Diretora do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho 
da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho;

PORTARIA SRT-MA N.º 102, DE 1º DE JUNHO DE 2018 (DOU de 06/05/2018 Seção I Pág. 76) - Altera a 
composição das entidades de trabalhadores que compõem a Comissão Sindical do Estado do Maranhão, 
que tem por objetivo a colaboração no processo de planejamento das ações fiscais e de fomento ao 
equilíbrio das relações do trabalho;

RETIFICAÇÃO (DOU de 08/06/2018 Seção I Pág.179) - PORTARIA SRT-MA N.º 102, DE 1º DE JUNHO DE 2018.

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/06/2018&jornal=515&pagina=74&totalArquivos=110
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