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REFORMA TRABALHISTA: Riscos e 
perdas aos trabalhadores e sindicatos

O Projeto de Lei PL 6.787/2016, aprovado pela Câmara dos Deputados em 26 de abril, modifica cerca 
de 200 dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), além de rever pontos específicos de outras 
leis e derrubar súmulas do TST que continham interpretações favoráveis aos trabalhadores. Trata-se da mais 
ampla alteração realizada na CLT de uma só vez.

Os fundamentos do projeto aprovado na Câmara são:
a) revogação do princípio que protege o trabalhador perante o empregador e, segundo o qual, o pri-

meiro é a parte mais fraca na relação de emprego, reduzindo a proteção do Estado aos trabalhadores e 
aumentando as garantias e a liberdade de ação das empresas nas relações de trabalho;

Cometário Sinttel – Se mesmo com a proteção do Estado, os patrões fazem de tudo para burlar a lei e 
prejudicar o empregado, imagine se a reforma for mesmo aprovada?

b) redução do poder de negociação e contratação coletiva dos sindicatos, prevendo a possibilidade de realização de acordos individuais – 
inclusive verbais – para a pactuação de diversos aspectos das relações de trabalho, a não exigência de participação dos sindicatos na homologa-
ção de rescisões, o condicionamento da contribuição sindical à prévia concordância dos trabalhadores e a constituição de uma forma de repre-

sentação dos trabalhadores independente do sindicato;
Cometário Sinttel – Se hoje certas empresas não cumprem as CCTs, ACTs, não pagam rescisões, fogem 

dos sindicatos, não permitem o acesso dos sindicatos aos locais de trabalho, não respeitam a estabilidade 
dos sindicalistas que negociam com os patrões, imagine  ser representado por um grupo de trabalhadores 
(comissão) que a empresa indicou e que vai negociar salários, PLR, benefícios? Já pensou como será se o 
Sindicato não fiscalizar a sua rescisão de contrato? 

c) autorização para o rebaixamento de direitos previstos em lei, por meio do princípio da prevalência do 
negociado sobre o legislado em relação a diversos aspectos das relações de trabalho;

Cometário Sinttel – Hoje, os CCTs, ACTs, não podem ferir a legislação. Ou seja, não se pode 
reduzir direitos, só ampliar. Com a Reforma, vale tudo, inclusive reduzir direitos, salários, benefícios. 
Num momento de recessão em que vivemos, aceitar isso vai ser bom somente para as empresas. 

d) ampliação da participação de contratos atípicos e do trabalho autônomo no conjunto das 
formas de contratação existentes no mercado de trabalho, dando às empresas mais alternativas de 
promover ajustes nos custos fixos e;

Cometário Sinttel – Se a Reforma passar, vai valer contratos intermitentes, verbais cujo objetivo é 
pagar baixos salários. Hoje, muitas empresas dão cano nos empregados, imaginem um contrato 
verbal de trabalho?

e) forte restrição à atuação e ao poder normativo da Justiça do Trabalho, bem como ao acesso 
dos trabalhadores ao judiciário trabalhista, criando uma série de condicionantes, limitando a gratui-
dade e impondo penalidades ao demandante caso perca a ação
Cometário Sinttel – Vai ficar praticamente inviável entrar com um processo trabalhista. Terá que 

pagar e haverá penalidades se o trabalhador perder a ação, ou faltar a uma audiência. 
Além desses fundamentos, o projeto estabelece uma série de garantias e proteções às empresas, 

entre elas, uma forma de “blindagem patrimonial”, ao limitar o conceito de grupo econômico de 
forma a restringir a cobrança de passivos trabalhistas.

Cometário Sinttel – Essa blindagem é para proteger as empresas dos problemas com as terceiriza-
das e com alguma empresa do grupo que lesar os trabalhadores. Por exemplo: A BrasilCenter é uma 
empresa do Grupo Claro. Se a BrasilCenter for condenada  pela Justiça do Trabalho, o Grupo Claro 
fica ileso. 

Em síntese, a reforma trabalhista inscrita no Projeto de Lei 6.787/2016 institui um marco regulatório 
para as relações de trabalho altamente favorável aos interesses das empresas. Com isso, reverte a lógica que originalmente inspirou a criação da 
legislação trabalhista no país, de cunho mais protetivo ao trabalhador, ainda que permeada por uma visão conservadora a respeito dos direitos 
coletivos de organização e representação.

A seguir, serão indicados e comentados os principais riscos e perdas para os trabalhadores e para o movimento sindical trazidos pelo projeto 
de reforma trabalhista aprovado recentemente pela Câmara dos Deputados.
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1. Relações de trabalho, negociação coletiva e papel da justiça do trabalho
– Possibilita a prevalência do negociado sobre o legislado em relação à definição, entre outros, dos seguintes temas:

 Limite diário da jornada, observado o limite semanal de 44 horas.
Cometário Sinttel – Se o seu patrão quiser, a jornada pode ser de até 12 horas por dia. 
 Forma de quitação das horas extras, mediante pagamento ou compensação por meio de 

banco de horas (coletivo ou individual).
Cometário Sinttel – Hoje o banco de horas tem que ser negociado com os sindicatos e é 

coletivo, vale para todos os empregados de determinada empresa. Mas se a Reforma passar, o 
banco de horas pode ser individual e firmado diretamente com os patrões. Você acredita que vai 
receber as horas extras, ou compensá-las? Ou será o fim do pagamento da hora extra?

 Forma de registro da jornada (ponto eletrônico ou outras formas).
Cometário Sinttel – Com a Reforma não haverá mais controle de entrada e saída. Ainda acredita que irá 

receber horas extras?
 Intervalo intrajornada, observados os períodos mínimos de 30 e 15 minutos para jornadas de 8 e 6 horas, 

respectivamente. Caso ocorra descumprimento desses períodos mínimos, o pagamento de horas extras incidirá 
somente sobre o tempo mínimo de intervalo não observado.

Cometário Sinttel – A hora do Almoço será de 30 min, se trabalhar 8 horas. Quem trabalha 6h, como o pes-
soal do call center, perderá os 20 minutos da maior pausa. 

 Regulamentação do teletrabalho, do regime de sobreaviso (permanência do empregado à disposição do 
empregador fora do horário e local habitual de trabalho, para, a qualquer momento, ser convocado) e do 
trabalho intermitente, em que são alternados períodos de prestação de serviços e de inatividade – horas, dias ou 

meses – independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador.
Cometário Sinttel – Não haverá mais a obrigação de pagar o sobreaviso, ou o  trabalho inter-

mitente. Só terá pagamento se trabalhar. Esse tipo de trabalho não terá as mesmas garantias que 
o trabalho normal nas empresas.

 Enquadramento do grau de insalubridade dos locais de trabalho nas empresas.
Cometário Sinttel – Hoje é o Ministério do Trabalho quem determina e fiscaliza o grau de insa-

lubridade dentro das empresas. Com a Reforma, isso será feito pela empresa em acordo com os 
trabalhadores. Você acredita que os trabalhadores terão voz nessa negociação que não tem mais o sindicato representando os empregados?

Prorrogação da jornada de trabalho em locais insalubres sem prévia autorização do Ministério do Trabalho
 Pagamento da PLR em mais de duas parcelas.

Cometário Sinttel – Hoje é uma luta para que as empresas paguem PLR. Quando pagam é uma mixaria. Se 
a Reforma passar, os patrões vão poder parcelar a PLR à perder de vista, o que descaracteriza o pagamento 
como participação nos resultados podendo ser estabelecido como salário variável, mas sem os reflexos dos 
encargos: FGTS, INSS, 13º salário, etc.

– Estabelece a prevalência dos acordos (documentos celebrados entre um sindicato de uma categoria e 
uma ou mais empresas) sobre as convenções coletivas de trabalho (celebradas entre sindicatos de trabalha-
dores e sindicatos patronais), ainda que as condições de trabalho dos acordos sejam inferiores às definidas 
nas convenções.

Cometário Sinttel – Até agora, isso não era permitido. Isso é tudo o que a Telemont, por exemplo, quer. 
Hoje a CCT é mais benéfica do que os ACT nesta empresa. Por isso que o Sinttel pediu o cumprimento da 

CCT. Se a reforma passar, os ACTs valerão mais que as CCTs e mesmo que estas tenham mais garantias e benefícios. 
– Permite que trabalhadores com salários mais elevados (acima de R$ 11 mil), estabeleçam diretamente com os empregados as condições de 
seu contrato de trabalho, sem necessidade de formalização em acordo coletivo

Leia mais em:
http://sinttel-es.org.br/novo/noticia/reforma-trabalhista-riscos-e-perdas-aos-trabalhadores-e-aos-sindicatos/
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Contra as reformas, CUT prepara 
marcha a Brasília e nova Greve Geral

Direção da CUT faz balanço da Greve Geral e aponta para o fortalecimento da luta

A Direção Nacional da CUT (Central Única dos Trabalhadores) 
divulgou nesta sexta (5), o conteúdo de suas resoluções, adotadas em 
reunião do colegiado na última quarta-feira (3).. Além de uma ava-
liação da Greve Geral de 28/04, o textos traz um conjunto de reco-
mendações para os sindicalistas e militantes da base da CUT, sempre 
na perspectiva de barrar a continuidade das reformas do governo 
ilegítimo de Michel Temer. Entre as próximas ações a CUT aponta a 
vigília em Curitiba na próxima quarta-feira (10) em solidariedade ao 
ex-presidente Lula, que presta depoimento ao juiz Moro; a marcha e 
a ocupação de Brasília na próxima semana e a preparação de uma 
nova Greve Geral, caso as reformas contra os trabalhadores não se-
jam interrompidas. Leria a seguir a íntegra das resoluções.

RESOLUÇÕES
A Direção Executiva da CUT, reunida no dia 3 de maio em São 

Paulo, avaliou com entusiasmo os resultados da nossa luta recente. 
Realizamos no dia 28 de abril a maior GREVE GERAL da história do 
país. Em todos os estados e em mais de 250 municípios greves e mani-
festações responderam ao chamado unitário das centrais sindicais “Em 
28 de abril, vamos parar o Brasil”, envolvendo cerca de 40 milhões de 
trabalhadores de todos os setores econômicos

Nossa militância e nossos/as dirigentes estiveram nas ruas, desenvol-
vendo ações para fortalecer a paralisação do transporte, para con-
vencer o comércio a fechar as portas, ou pressionando diretamente a 
paralisação de fábricas, de agências bancárias, de portos, de escolas, 
de serviços públicos, das atividades de empresas rurais. A direção da 
CUT parabeniza a todos/as e os convoca para a continuidade da luta.

Apesar da violenta repressão, a classe trabalhadora deu seu recado 
ao governo golpista e a sua base de apoio no Congresso: não aceita-
remos a retirada de direitos prevista na reforma trabalhista, na reforma 
da previdência e muito menos a precarização do trabalho causada 
pela terceirização irrestrita. Nosso grito de guerra ecoou por todo o 
País, nos grandes centros urbanos, assim como em inúmeras cidades 
do interior: NENHUM DIREITO A MENOS!

A luta continua porque o governo golpista piora a crise econômica 
com sua política de austeridade, elevando o desemprego para 14,2 
milhões de pessoas. A luta continua porque o presidente ilegítimo 
Michel Temer não desistiu das reformas, apesar de serem amplamen-
te rejeitadas pela população e apesar do próprio governo, atingido 
em seu núcleo com denúncias de corrupção, contar com baixíssimo 
grau de aprovação. Mesmo assim, está acelerando a tramitação das 
reformas no Congresso. A luta continua porque, energizados com a 
adesão e apoio popular à GREVE GERAL, não podemos perder um 
minuto sequer. Temos pela frente um duplo desafio: derrotar a reforma 
trabalhista e a reforma da previdência no Congresso e intensificar o 
combate ao governo golpista, defendendo eleições diretas.

Uma vez derrotado o governo Temer na sua agenda de ataques aos 

direitos trabalhistas e à aposentadoria, abre-se a via para uma saída 
democrática para a crise em que o golpismo mergulhou o Brasil: dar a 
palavra ao povo soberano com antecipação das eleições, Lula presi-
dente e uma Constituinte que anule todas as medidas antinacionais 
e contrárias ao povo trabalhador já adotadas pelo Congresso servil, 
abrindo a via para as reformas populares necessárias.

Para atingir esses objetivos estratégicos, a CUT convoca todas as 
entidades filiadas, os movimentos sindicais e populares, as entidades 
de representação jurídica, entidades religiosas, estudantis e democráti-
cas a cerrarem fileiras em torno da luta imediata: derrotar as reformas 
no Congresso. Devemos concentrar todo nosso esforço na pressão e 
convencimento de deputados federais e senadores, por meio do diá-
logo direto e da mobilização em suas bases políticas, para que votem 
contra a reforma da previdência e a reforma trabalhista.

Vamos manter a classe trabalhadora e a sociedade mobilizadas e 
em movimento, aumentando nossa pressão contra as reformas e con-
tra o governo golpista. Vamos ocupar Brasília por ocasião da votação 
da reforma da previdência no plenário da Câmara dos Deputados. 
Uma nova Greve Geral no final de maio/ início de junho, num pata-
mar superior ao do 28 de abril, será levada pela CUT à discussão com 
as demais centrais sindicais.

É o futuro da nação brasileira e da classe trabalhadora que a cons-
trói que estão em jogo neste momento histórico
NENHUM DIREITO A MENOS!
NÃO À REFORMA TRABALHISTA E À REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA!
FORA TEMER – DIRETAS JÁ!
REFORMA POLÍTICA ATRAVÉS DE ASSEMBLEIA EXCLUSIVA E 
SOBERANA!
ORIENTAÇÕES
O SIGNIFICADO POLÍTICO DA GREVE GERAL DO DIA 28 DE ABRIL 
E A CONTINUIDADE DA LUTA

O sucesso da GREVE GERAL foi o resultado de um longo processo 
de construção, de planejamento, de articulação com os movimentos 
sociais, de agitação e propaganda visando obter o apoio da socie-
dade. Foi um dos mais ricos processos de aprendizagem política feita 
pela classe trabalhadora nos últimos tempos. Os dirigentes que par-
ticiparam de greves anteriores ensinaram e aprenderam com a nova 
geração: para defender nossos interesses e direitos, só há o caminho 
da luta. Para impedir que patrões suguem nosso sangue no trabalho, 
cruzamos os braços. As lições foram dadas e aprendidas no fazer da 
própria luta.

Leia mais em:
http://cut.org.br/noticias/contra-as-reformas-cut-prepara-marcha-a-
brasilia-e-nova-greve-geral-ad3a/
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Nossa Opinião – Cambalacho sideral
Na última quinta-feira, 4 de maio, final-

mente foi lançado o Satélite Geoestacioná-
rio de Defesa e Comunicações Estratégicas 
(SGDC),brasileiro, projeto do governo Dilma 
sorrateiramente surrupiado pelo ilegítimo 
governo Temer. E, ao contrário do que ten-
tam fazer acreditar, em nenhum documento 
está escrito que a finalidade do satélite é de 
promover a inclusão digital.

No entanto, o objetivo do governo anterior 
era fazer com que o satélite levasse banda 
larga às regiões mais carentes que são pre-
cariamente ou não são atendidas por redes 
terrestres. Permitir a conexão em alta veloci-
dade nas escolas rurais e escolas da periferia 
das grandes e médias cidades, garantir a 
interligação dos postos de saúde, hospitais e 

outras unidades de saúde pública em locais 
que não disponham de redes terrestre.

Matéria da revista Carta Capital que 
começou a circular ontem, dia 8 de maio, e 
da qual copiamos o título, mostra que “não 
houve leilão no caso da Telebrás, pois a 
estatal requereu em 2012 a dispensa do pro-
cedimento, o Ministério das Comunicações 
endossou a solicitação em 2013 e a Anatel 
topou em 2014”. Essa dispensa tinha tudo a 
ver, pois seriam objetivos públicos a ser al-
cançados: banda larga para setores carentes 
da sociedade e aplicação militar estratégica.

A Telebrás pagou cerca de R$ 4 milhões 
pela licença, valor bem abaixo do que é 
normalmente cobrado. Licenças anteriores 
custaram, no mínimo, R$ 27 milhões. O va-

lor mais baixo cobrado da Telebrás só tinha 
lógica num cenário sem privatização. Mas 
com a entrega do satélite à iniciativa priva-
da o que justifica a dispensa da licitação? 
A iniciativa privada receberá quase toda a 
capacidade satelital de mãos beijadas sem 
nenhuma obrigação? É isso? Sim, é isso.

Mais uma vez vimos a transferência de 
patrimônio público para o setor privado. 
Se juntarmos essa benesse à troca das 
multas devidas pela Oi à Anatel, e aos R$ 
100 bilhões em bens reversíveis que serão 
entregues às operadoras, veremos como um 
governo ilegítimo, junto com uma agência 
reguladora conivente, podem fazer mal a um 
país. É realmente um cambalacho sideral.

08/05/2017 - Insituto Telecom

Procuradoria da Anatel diz que fusão AT&T/Time Warner 
traz indícios de infração à Lei do SeAC

A fusão AT&T/Time Warner, que havia con-
quistado uma pequena vitória em seu processo 
de aprovação no Brasil com um informe técni-
co positivo da Anatel, mas acaba de sofrer um 
revés. E possivelmente esse revés será deter-
minante para a posição da agência. A Procu-
radoria Especializada Federal (PFE) na Anatel, 
que opina sobre as questões jurídico-legais, 
emitiu um parecer que vai em sentido contrário 
ao que dizia a área técnica da agência. A PFE 
afirma que “caso a operação seja concretiza-
da, há indícios de violação ao art. 5º da Lei do 
SeAC, devendo a Anatel tomar as providências 
necessárias para garantir que o dispositivo seja 
cumprido”. A manifestação da procuradoria vai 
mais longe e recomenda que a Anatel, mesmo 
não precisando dar a anuência prévia à fusão, 
aja de ofício contra ela. Confira aqui a íntegra 
do parecer da procuradoria.

Com esta interpretação, a área técnica difi-
cilmente indicará no processo algo em sentido 
diferente para o conselho, pois a opinião da 
PFE em questões legais tem muito mais peso. 
Como nesse caso o que está sendo apontado 
é uma possível infração à Lei do SeAC (Lei 
12.485/2011), o obstáculo não poderá ser 
contornado com interpretações regulatórias. 
Caberá então ao conselho diretor da Anatel o 
ônus jurídico de uma decisão contrária, caso a 
PFE não mude a sua interpretação ou a AGU 
(a quem a PFE está vinculada) não traga um 
outra análise (o que raramente acontece). Ou 

seja, o caminho para a aprovação tornou-se 
bem mais complexo para a AT&T com esta 
interpretação da procuradoria da Anatel.

Novo viés
A análise da procuradoria traz um elemento 

novo em relação à análise da área técnica da 
Anatel: ela olhou o problema sob a ótica do 
artigo 9 da Lei do SeAC, que estabelece que 
“as atividades de produção, programação 
e empacotamento são livres para empresas 
constituídas sob as leis brasileiras e com sede e 
administração no País”. A partir daí, a PFE fez 
uma leitura da Instrução Normativa 102/2012 
da Ancine e entendeu que a Time Warner teria 
sim uma atuação como programadora no Bra-
sil, e que portanto haveria infração ao artigo 
5 da 12.485/2011, que estabelece os limites 
de propriedade cruzada entre a atividade de 
programação e de distribuição. Estes limites é 
que estariam sendo desrespeitados.

A procuradoria reconhece que não cabe 
à Anatel dar anuência para a operação de 
compra da Time Warner pela AT&T porque 
“a implementação da operação não resultará 
em transferência de controle das empresas do 
Grupo Sky, seja no exterior, seja no Brasil”. Re-
conhece ainda que a Time Warner não atua no 
mercado de telecomunicações. Isso deverá ser 
manifestado ao Cade (Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica), que está analisando a 
questão no Ato de Concentração em curso.

Mas em relação ao indício de infração à 

lei, a procuradoria da Anatel diz que “não se 
trata de uma anuência prévia no bojo da qual 
a Agência irá analisar a questão, mas de regra 
legal proibitiva que simplesmente deve ser 
cumprida pelos agentes regulados, de modo 
que, tal como qualquer regra que eventual-
mente está em vias de ser descumprida, cabe 
à Agência, ciente da situação, adotar, de ofício, 
medidas preventivas para que isso não ocor-
ra. Ou seja, deve a Agência atuar junto aos 
seus agentes regulados a fim de garantir que 
não haja ofensa ao art. 5º da Lei do SeAC na 
eventualidade de concretização da operação”, 
indicando que essa questão deverá ser tratada 
“em um momento processual subsequente” à 
manifestação ao Cade.

A procuradoria faz ainda uma série de reco-
mendações para uma maior análise concor-
rencial que avalie os impactos que a concentra-
ção entre os dois grupos poderia trazer para o 
mercado de TV por assinatura.

O parecer da procuradoria pede, por fim, 
para que seja tratado sob sigilo uma nota 
técnica conjunta elaborada pela Anatel e An-
cine que indicava fortes indícios de distorções 
concorrenciais no mercado de TV por assina-
tura em função da concentração no mercado 
de programação e programação. Essa nota já 
foi pública e amplamente noticiada, mas agora 
está fechada. A procuradoria quer limitar inclu-
sive à Sky o acesso a essas informações.
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MPF recomenda à Anatel a manutenção da proibição 
do uso de franquia na banda larga fixa

O Ministério Público Federal recomendou que a Anatel mantenha a 
proibição da prática de franquia de dados nos contratos de prestação de 
serviços de banda larga fixa até a conclusão de estudos técnicos que de-
monstrem se há vantagens nessa modalidade de empacotamento e precifi-
cação dos serviços. De acordo com o MPF, a Tomada de Subsídio – tipo de 
consulta pública – realizada pela Anatel para fundamentar e legitimar sua 
decisão sobre o modelo de franquia de dados de internet não ofereceu aos 
usuários do serviço de banda larga e aos atores interessados os esclareci-
mentos necessários para uma participação efetiva sobre o assunto. A Toma-
da de Subsídio foi encerrada no dia 30 de abril, após receber contribuições 
da sociedade civil por seis meses.

Segundo o MPF, a Anatel apresentou um questionário com questões rela-
cionadas a aspectos jurídicos, técnicos, econômicos e concorrenciais que tra-
tavam, em sua maioria, de informações que deveriam ter sido disponibiliza-
das previamente à sociedade para possibilitar a sua reflexão e manifestação 
qualificada. O órgão criticou também a adoção da modalidade Tomada de 
Subsídio como instrumento de consulta popular, no formato adotado pela 
agência reguladora. “O questionário apresenta-se inadequado, insuficiente, 
tendencioso, e tão somente evidencia a enorme assimetria de informação 
entre consumidores e prestadores de serviço”, ressalta a Câmara de Consu-
midor e Ordem Econômica do Ministério Público Federal (3CCR/MPF) em 
ofício enviado à agência.

Para o coordenador da 3CCR, subprocurador-geral da República José 
Elaeres Teixeira, o modelo utilizado prejudica a participação da sociedade 
civil na tomada de decisão. “Com efeito, a efetividade da participação no 

procedimento pode ser comprometida caso a agência reguladora não con-
fira aos atores interessados em se pronunciar no feito os elementos necessá-
rios à identificação e à análise do problema, ao entendimento dos objetivos 
pretendidos e à avaliação dos custos e benefícios para sua implementação”, 
sustenta.

O Ministério Público defende no ofício que, para ser efetivo, o debate com 
a sociedade deveria ser precedido de esclarecimentos sobre os aspectos 
jurídicos, técnicos, econômicos e concorrenciais envolvidos na regulamen-
tação. Entre eles, a capacidade de tráfego – não por volume, mas sim por 
velocidade como parâmetro fundamental – e o impacto concorrencial no 
mercado, por exemplo.

Em relação aos efeitos no mercado, o MPF sustenta que é necessário es-
clarecer à população os impactos concorrenciais que a adoção de franquia 
traria. Para o órgão federal, a mudança do modelo de precificação poderia 
reduzir a demanda por sites e aplicativos over the top (OTT) – serviços que 
rodam sobre a rede de banda larga como Netflix e Youtube – , favorecendo 
o consumo de TV por assinatura (incluindo o vídeo on-demand) e, criando 
assim, uma reserva de mercado. De acordo com o ofício do MPF, “a possibi-
lidade de estabelecer franquias incentiva, na prática, que se criem barreiras 
à entrada desses concorrentes que prestam serviços alternativos de voz, 
vídeo e mensagens de texto”.

O Ministério Público finaliza: “Caso outra venha a ser a postura da agên-
cia, consigna-se desde logo que serão adotadas as medidas extrajudiciais 
ou judiciais cabíveis, a fim de assegurar o respeito aos princípios e direitos 
que regem a matéria”.

Em meio a críticas, FCC afirma que consulta sobre 
neutralidade foi atacada por hackers

Na tarde desta segunda-feira, 8, o diretor-executivo de informação da 
agência reguladora Federal Communications Commission (FCC), David 
Bray, enviou comunicado em nome do órgão afirmando que na madru-
gada do dia anterior houve uma instabilidade no sistema de consulta 
pública sobre neutralidade de rede devido a um ataque de negação de 
serviço (DDoS), segundo análise própria. “Estas foram tentativas delibera-
das por atores externos de bombardear o sistema de comentários da FCC 
com uma grande quantidade de tráfego para nosso servidor comercial na 
nuvem”, declarou. “Esses atores não estavam tentando enviar comentários 
eles mesmos, mas dificultar que usuários legítimos pudessem acessar.” 
Bray afirma que a entidade “trabalhou com os parceiros comerciais para 
resolver a situação e vai continuar a monitorar o desenvolvimento em 
diante”.

Porém, na noite do domingo, 7, o programa de TV Last Week’s Tonight, 
do comediante John Oliver, abordou o tema da neutralidade de rede invo-
cando telespectadores a contribuir para a consulta pública online. Porém, 
diante do sistema truncado e de difícil acesso, Oliver pagou um domínio 
com duplo sentido (GoFCCYourself.com) para direcionar à página exata 
em que era possível participar da consulta. Logo depois, o site da FCC a 
ficar intermitente até esta segunda-feira, 8.

Ao não reconhecer que a campanha de Oliver tenha influenciado na 

queda do sistema, a administração da FCC tenta minimizar as duras 
críticas que vem recebendo desde que o chairman Ajit Pai anunciou no 
mês passado planos de estabelecer uma regulação branda (“light touch”) 
para a banda larga. Ele pretende retirar a classificação de Title II (da lei de 
comunicações e que inclui utilities) para o serviço, embora ainda prome-
tendo manter a neutralidade de rede. Sem a Title II, porém, a Comissão 
teria pouco poder regulatório sobre os provedores de Internet.

Os argumentos de Pai são de que, desde a reclassificação da banda 
larga em 2015, a indústria de telecomunicações investiu menos para ade-
quação à regulação e à neutralidade de rede. Em recente editorial, o jor-
nal The New York Times disse que o chairman se baseia em “fake news” 
e “fatos alternativos” para sustentar a proposta, uma vez que estudos e 
balanços financeiros das operadoras e provedores mostraram aumento 
no Capex. Em entrevista ao site Cnet também nesta segunda-feira, Ajit Pai 
se defendeu, alegando que se baseia apenas em investimentos em redes 
e infraestrutura de banda larga. “Se você conta investimentos de capital da 
AT&T no México como Capex doméstico (…) e se contar com a mudança 
de contabilidade da Sprint para handsets como Capex em vez de Opex, 
então pode dizer que investimentos cresceram”.

Leia mais em:
http://www.institutotelecom.com.br/em-meio-a-criticas-fcc-afirma-que-
consulta-sobre-neutralidade-foi-atacada-por-hackers/
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Salário mínimo deveria ser de R$ 3.899,66
Em abril, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma 

família de quatro pessoas deveria ser R$ 3.899,66, ou 4,16 vezes 
o salário mínimo oficial, que hoje é de R$ 937,00. O cálculo é do 
Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômi-
cos (Dieese) e foi divulgada nesta segunda (8).

A estimativa, divulgada mensalmente pelo órgão, considera a 
determinação constitucional de que o mínimo deve ser suficiente 
para suprir as despesas de um trabalhador e da família dele, com 
alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, trans-
porte, lazer e previdência.

Esse valor é calculado com base na cesta básica mais cara entre 
as 27 capitais. Em abril, o maior valor foi registrado em Porto Ale-
gre (R$ 464,19).

A diferença entre o salário mínimo real e o necessário aumentou 
de março para abril. No mês anterior, o ideal era que ele fosse de 
R$3.673,09 (3,92 vezes o salário mínimo).

Cesta básica subiu em todas as capitais
O preço da cesta básica subiu em todas as capitais do país no 

mês de abril. As maiores altas foram registradas em Porto Alegre 

(6,17%), Cuiabá 
(5,51%), Palmas 
(5,16%), Salvador 
(4,85%) e Boa 
Vista (4,71%).

As menores 
elevações foram 
observadas em 
Goiânia (0,13%) 
e São Luís 
(0,35%). Os da-
dos, divulgados 
hoje (8), são da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, 
feita mensalmente pelo Dieese.

Em Porto Alegre, foi registrada a cesta mais cara (R$ 464,19), 
seguida por Florianópolis (R$ 453,54), Rio de Janeiro (R$ 448,51) 
e São Paulo (R$ 446,28). Rio Branco (R$ 333,18) e Aracaju (R$ 
363,87) foram as cidades com os menores valores.

07/05/2017 - Vermelho

Como é a vida no mercado de trabalho livre, sem CLT?
  Os percalços do cientista político Carlos Pinho, compartilhados nes-

te texto, resumem as agruras de quem é obrigado a aceitar empregos 
sem as proteções legais.

Os economistas que defendem a reforma trabalhista alegam que o 
livre mercado aumenta a oferta de emprego e assegura o salário justo. 
Os empresários reclamam da legislação trabalhista há décadas, mas 
a reclamação aumentou muito depois do aumento dos salários e da 
queda do desemprego até 2014.

O salário mínimo real cresceu 70% entre 2004 e 2014, com impacto 
na escala de salários (dada a maior formalização) e nas pensões e 
aposentadorias. Além do seguro-desemprego, o conjunto de transfe-
rências sociais foi ampliado, notadamente o Bolsa Família, o Benefício 
de Prestação Continuada e o bônus salarial. A correlação de forças 
tornou-se favorável aos trabalhadores, levando a aumentos do salário 
real e dos direitos trabalhistas.

A crítica é que o excesso de proteção das leis, dos fiscais e da Justiça 
trabalhista, assim como o aumento do salário mínimo e da formaliza-
ção do emprego, prejudicaria os lucros e demoveria os empresários de 
contratar. Com o fim da política de valorização do salário mínimo e a 
reforma trabalhista, os lucros aumentariam e o emprego também.

O problema óbvio do argumento é que o desemprego caiu até 2014 
enquanto os salários aumentaram. Como os trabalhadores tendem 
a gastar o que ganham, seus salários são itens de custo para alguns 
empresários, mas fonte de receita para outros. O que vale para uma 
empresa não vale para a macroeconomia.

Quando uma empresa paga menos salários, por sua vez, a deman-
da por bens e serviços vendidos por outros empresários diminui. Isto 
pode aumentar a capacidade ociosa das empresas e, portanto, dimi-

nuir a necessidade de investimentos. Quando os empresários investem 
menos, eles lucram menos como classe e podem ter problemas para 
pagar suas dívidas com os bancos.

É por isso que o que parece bom para o empresário egoísta não é 
necessariamente bom para os empresários como um todo. É também 
por isso que os economistas que defendiam a queda de salários para 
assegurar uma rápida recuperação em 2015 apenas mostravam seus 
parcos conhecimentos de economia e seus preconceitos sociais.

Em outubro de 2015, Samuel Pessoa afirmou em debate que “quan-
to mais os salários reais caírem, mais rápido e indolor o ajuste vai 
ser. Em maio, junho, fiquei superfeliz porque as expectativas estavam 
mostrando uma queda de salário real de 5%”.

John Maynard Keynes e Michal Kalecki mostraram na década de 
1930 que a hipótese neoclássica de que a queda de salários gera mais 
empregos não tem consistência teórica. Vários mostraram depois que 
não tem consistência empírica. Para além da confusão entre micro e 
macroeconomia, há algo que explique o fetiche dos empresários por 
salários menores?

Em um texto celebre de 1943, Kalecki argumentou que a manuten-
ção de uma situação de pleno emprego asseguraria altos lucros agre-
gados para os capitalistas, mas colocaria em risco a disciplina social 
ao aumentar o poder de barganha dos trabalhadores e diminuir seu 
medo da demissão. Por isso, contra a preservação do pleno empre-
go, os capitalistas tenderiam a se alinhar aos rentistas e pressionar o 
governo para realizar políticas austeras que levariam a uma recessão, 
enfatizando a desinflação de preços e salários.

Leia mais em:   http://www.vermelho.org.br/noticia/296555-1


