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A R E V I S TA D I G I TA L
D O M U N D O D O T R A B A L H O

TABATA AMARAL
E O FUTURO DO MERCADO
DE TRABALHO

PREPARE-SE:

O SINDIMAIS 2019
ESTÁ CHEGANDO!

DATA
31 | 10 | 2019

HORÁRIO
9H às 18H

LOCAL
São Paulo | SP

Este é o último mês para você se inscrever no Sindimais
2019, evento que vai reunir especialistas nos mais diversos
temas para um debate aprofundado sobre a nova realidade
do mercado de trabalho e como enfrentar seus desafios
no futuro. Invista em conhecimento. Venha participar e
entender as transformações no universo do trabalho!

GARANTA O SEU INGRESSO:
www.PORTALSINDIMAIS.com.br

O SINDIMAIS TALKS é um veículo destinado ao debate de
ideias para o mundo do trabalho, com assuntos de interesse
dos trabalhadores, empresários, sindicalistas, executivos
de RH, advogados e demais interessados no tema.
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TABATA AMARAL DARÁ
PALESTRA NO SINDIMAIS
2019 SOBRE O FUTURO DO
MERCADO DE TRABALHO
Imagem: Agência Câmara

05

Imagem: Agência Câmara

As transformações no mercado de trabalho e o impacto que elas
trarão para trabalhadores, empresas e entidades no futuro serão os
pontos principais da palestra da deputada federal Tabata Amaral
(PDT-SP) no SindiMais 2019. Inovações tecnológicas e demandas
sociais crescentes vão criar um ambiente desafiador para o sucesso
no mercado de trabalho. A própria trajetória de Tabata, 25 anos, é
um exemplo de como o aprimoramento das habilidades pode criar
oportunidades. Filha de um cobrador de ônibus e de uma vendedora de flores, ela foi criada na Vila Missionária, uma região carente
da Zona Sul de São Paulo. Estudou a maior parte da infância em
escola pública até que,
em 2007, teve a oportunidade que mudou
sua vida, ao ganhar
uma bolsa para estudar num colégio particular. Tabata passou a
ter contato com pessoas e oportunidades impensáveis até então. A
partir dali, representou
o Brasil em cinco competições internacionais de ciências e entrou
para o programa da Fundação Estudar que a ajudou a conseguir
uma bolsa integral para graduação em Harvard, uma das mais prestigiadas universidades do mundo, nos Estados Unidos. Formou-se
em Ciência Política em 2016, voltou ao Brasil e foi eleita deputada
federal em 2018, com uma pauta voltada à educação como forma
de reduzir as desigualdades sociais que afligem o Brasil historicamente. Tabata fará parte de um grupo de personalidades que darão palestras no SindiMais 2019, como o presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia, o economista Bernard Appy, mentor do
projeto de Reforma Tributária que tramita na Câmara, e a jornalista Carla Vilhena, mediadora do evento.

Num mercado de
trabalho desafiador,
será preciso
desenvolver as próprias
habilidades para se
obter sucesso

UM TIME CONSAGRADO
DE PALESTRANTES

ACESSE:

WWW.PORTALSINDIMAIS.COM.BR

E SAIBA MAIS!

FALE CONOSCO:
CONTATO@PORTALSINDIMAIS.COM.BR

11 99540-0277

ORGANIZAÇÃO:
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Imagem: Gil Ferreira / Agência CNJ

DECISÃO DE
PRESIDENTE DO
STF DÁ INÍCIO
A NOVA FASE
DA REFORMA
TRABALHISTA
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Imagem: Gil Ferreira / Agência CNJ

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro José Antonio Dias Toffoli, assinou ofício que, na prática, permitirá ao governo
federal dar sequência à Reforma Trabalhista iniciada em 2017, ainda
na gestão Michel Temer. A equipe econômica do ministro Paulo Guedes havia solicitado a Toffoli a liberação de um grupo de magistrados para ajudar na questão da segurança jurídica que envolve mudanças trabalhistas, mas o ministro havia negado. No fim de agosto,

Incertezas quanto à aplicação de pontos da
reforma trabalhista iniciada por Temer gera
forte insegurança jurídica
porém, ele mudou de posição e deu aval à participação dos juízes
no processo. O governo quer encaminhar ao Congresso, ainda em
2019, um conjunto de propostas para mudar a legislação, incluindo
pontos como acabar com a obrigação de cada categoria profissional ou patronal em ter uma representação sindical na mesma área.
A ideia do governo é estimular a concorrência pela representação.
A Reforma Trabalhista tem sido objeto de muitos questionamentos
e gerou forte insegurança jurídica nas decisões dos tribunais trabalhistas, nas bancas de advogados da área e no posicionamento de
trabalhadores e empregadores sobre como as novas leis de fato serão aplicadas. A Reforma também acabou com a principal fonte de
recursos dos sindicatos, o Imposto Sindical, sem propor nada em
substituição ou alguma regra de transição, o que criou forte desiquilíbrio financeiro para as entidades, tanto patronais quanto laborais.

CONHEÇA OS
PATROCINADORES
DO SINDIMAIS 2019

PATROCINADORES
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BERNARD APPY,
IDEALIZADOR DA REFORMA
TRIBUTÁRIA DA CÂMARA,
DARÁ PALESTRA NO
SINDIMAIS 2019
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O economista Bernard Appy, fundador do Centro de Cidadania
Fiscal (CCiF), é o mentor do projeto de Reforma Tributária apoiada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. O
projeto, que em linhas gerais cria o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) para substituir tributos federais como PIS, Pasep e Cofins, será apresentado em palestra de Appy no SindiMais 2019. O
Nenhuma das
economista também falará sobre
as intensas negociações em curso propostas se
para que sua proposta de reforma concentra em
se some às outras duas que estão
tramitando em Brasília, uma patro- reduzir a carga
cinada pelo Senado e a outra de
tributária brasileira,
autoria da equipe econômica do
entre
as
mais
altas
governo, sob a liderança do minisdo mundo, mas sim
tro da Economia, Paulo Guedes.
Nenhuma das propostas se conna simplificação
centra em reduzir a carga tributária brasileira, entre as mais altas do do confuso sistema
mundo, mas sim na simplificação
tributário
do confuso sistema tributário, que
obriga as pessoas e as empresas a
perderem muito tempo e dinheiro com a administração e pagamento de dezenas de impostos que se sobrepõem e atrapalham
a produtividade e a geração de empregos. Appy fará parte de um
grupo de personalidades que darão palestras no SindiMais 2019,
como Rodrigo Maia e a deputada federal Tabata Amaral, que
abordará as transformações no mercado de trabalho e o impacto
que elas trarão em nosso futuro, além da jornalista Carla Vilhena,
mediadora do evento.

10 MOTIVOS
PARA SER UM
PATROCINADOR

1. ASSOCIAR SUA MARCA A UM EVENTO DE ALTO NÍVEL;
2. EXPOR PARA UM PÚBLICO TOMADOR DE DECISÃO
E FORMADOR DE OPINIÃO;
3. APRESENTAR SEU NEGÓCIO E VENDER
SEUS PRODUTOS/SERVIÇOS;
4. AMPLIAR SEU NETWORKING E GERAR LEADS
PARA FUTURAS VENDAS;
5. EXPOR SUA MARCA A UM AMPLO SEGMENTO
DE MERCADO;
6. SE RELACIONAR COM REPRESENTANTES
GOVERNAMENTAIS;
7. CONSTRUIR E CONSOLIDAR A IMAGEM DA EMPRESA;
8. EXPOR SUA MARCA DE FORMA ESPONTÂNEA
NA MÍDIA;
9. SE RELACIONAR COM FORNECEDORES DO SETOR;
10. OBTER RETORNO POSITIVO GARANTIDO PARA
O SEU NEGÓCIO.

FALE CONOSCO:
CONTATO@PORTALSINDIMAIS.COM.BR

11 99540-0277

ORGANIZAÇÃO:
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Imagem: Marcos Oliveira / Agência Senado

SENADO DERRUBA
LIBERAÇÃO
IRRESTRITA
DE TRABALHO
AOS DOMINGOS
E FERIADOS,
MAS POLÊMICA
PROSSEGUE
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Imagem: Marcos Oliveira / Agência Senado

O Senado derrubou proposta aprovada pela Câmara que flexibilizava a legislação quanto ao trabalho nos domingos e feriados. Os deputados tinham aprovado dispositivo que previa
que o repouso semanal remunerado seria num domingo ao menos uma vez em quatro semanas e que a remuneração seria
Equipe
econômica
em dobro, exceto se a empresa determinasse outro dia de defende que liberar
folga compensatória. O Senao trabalho aos
do entendeu, no entanto, que
domingos
geraria
a discussão do tema trabalhisemprego
ta não cabia na chamada MP
da Liberdade Econômica, que
basicamente tratava de redução de burocracia na atividade
econômica. Os senadores consideraram que tratar de trabalho
aos domingos é um assunto que muda a Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT) e que, portanto, era assunto estranho à MP,
o chamado “jabuti”. A decisão do Senado, porém, não encerra
o assunto. O governo federal pode tentar emplacar a medida
por meio de Proposta de Emenda à Constituição (PEC), num
esforço da equipe econômica do ministro da Economia, Paulo
Guedes, em fomentar a atividade por meio da desburocratização das relações de trabalho. Há quem defenda que liberar
completamente o trabalho aos domingos e feriados seja uma
forma de gerar empregos, mas há os que criticam essa ideia
e dizem que não há como comprovar esse benefício sem que
seja testado na prática, o que demandaria a quebra de uma
garantia constitucional de descanso preferencial para os trabalhadores aos domingos.
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Imagem: Pedro Ventura

TAXA DE DESEMPREGO
RECUA, MAS À CUSTA
DE AUMENTO NA
INFORMALIDADE E
QUEDA NA RENDA
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Imagem: Pedro Ventura

Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostram que a taxa de desemprego recuou no país no trimestre entre
maio e julho, mas à custa de aumento nas vagas sem carteira assinada e queda na média salarial dos trabalhadores. No segundo trimestre deste ano, a taxa de desocupação no Brasil caiu para 11,8%, o que
representa 12,6 milhões de pessoas desempregadas, contra 12,5% no
trimestre imediatamente anterior, de fevereiro a abril de
2019. Já o número de trabalhadores por conta própria, a
maioria sem empresa aberta
regularmente, atingiu 24,2 milhões, número mais alto apurado pelo IBGE desde o início
da série da Pnad (Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), iniciada em
2012. O total de empregados
do setor privado sem carteira
de trabalho assinada cresceu 3,9% (equivalente a 441 mil pessoas)
frente ao trimestre anterior e subiu 5,6% (619 mil pessoas) em relação ao mesmo trimestre de 2018. Já o número de trabalhadores por
conta própria subiu 1,4% (343 mil pessoas) na comparação trimestral
e 5,2% (1,2 milhão de pessoas) em comparação ao mesmo trimestre
do ano passado. Como as vagas informais costumam pagar menos
que as formais, a renda média do trabalhador brasileiro no segundo
trimestre deste ano ficou em R$ 2.286, ante R$ 2.311 nos três meses
anteriores. Os números indicam que, apesar da redução da taxa de
desemprego, o mercado de trabalho ainda não se recuperou, uma
vez que falhou em gerar mais postos de trabalho formais.

Brasil tem 24,2
milhões de
trabalhadores por
conta própria, maior
número da série
histórica do IBGE

www.tecmil.com.br

Quem organiza
o Sindimais?

A Efettiva é uma agência especializada em eventos
corporativos. Contamos com uma equipe experiente
e preparada para entregar resultados de acordo com
as necessidades de nossos clientes. Temos parceiros
e fornecedores em todo o Brasil, o que nos permite
investir tempo e recursos para tornar sua experiência
única e emocionante, com todos os detalhes de um
evento bem-sucedido, em qualquer região do País.

www.efettiva.com.br
efettiva efettiva_eventos

CLIQUE E INSCREVA-SE
NO SINDIMAIS 2019

31 DE OUTUBRO
MAKSOUD PLAZA HOTEL
SÃO PAULO • SP
ACOMPANHE
NOSSAS REDES
PORTALSINDIMAIS
www.PORTALSINDIMAIS.com.br
Ficha Técnica:

A SindiMais Talks é uma pubicação referente ao evento SindiMais. Edição, Diagramação e Arte: Carlos Montoro
studiomontodesign@gmail.com; Corpo Redatorial: Efettiva Comunicação e Eventos; Peridiocidade: Mensal

ORGANIZAÇÃO:

