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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

O MAIOR EVENTO
DO ANO SOBRE
O FUTURO
DO TRABALHO!

Realizado no último dia 31 de outubro em São Paulo, o
SindiMais 2019 atingiu plenamente as expectativas dos
participantes e da organização do evento, que se consolidou
como um dos maiores e mais importantes no Brasil quando
o assunto é o mercado de trabalho e suas transformações.
Alguns dos formadores de opinião e decisores políticos e
econômicos mais importantes do Brasil participaram do
SindiMais 2019, como o presidente da Câmara dos Deputados,
Rodrigo Maia, a deputada federal Tabata Amaral e deputado
federal Paulinho da Força. Suas participações trouxeram
informações importantes sobre os rumos que as relações
trabalhistas, as carreiras e as legislações vão tomar daqui
por diante. Boa leitura!
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Nesta edição da nossa revista eletrônica SINDIMAIS TALKS
você terá um resumo dos principais temas abordados no
SindiMais 2019, realizado no último dia 31 de outubro com
a presença de palestrantes de alto nível. Acompanhe:
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Em sua edição 2019, o SindiMais consolidou-se como um dos maiores eventos sobre o mercado de trabalho no Brasil. A presença de
algumas das mais importantes lideranças políticas do País deu repercussão nacional ao encontro, que contou com mais de 500 participantes de 13 estados brasileiros, teve apoio de 14 instituições e
empresas, além de oito patrocinadores.
Juliana Vilela, sócia-diretora da Efettiva Comunicação e Eventos e
organizadora do SindiMais, afirma que o balanço do evento foi “espetacular”, com resultados animadores para as próximas edições.
“Superamos o público do ano passado e com uma grade de palestrantes da mais alta categoria”.
De acordo com Juliana, o evento demandou planejamento e envolvimento de toda a equipe da organização para trazer um time de
palestrantes de renome, capaz de realizar um debate de alto nível.
“Buscamos um diálogo entre empregados e empregadores num
contexto de grande evolução tecnológica, que atinge o mercado
de trabalho de forma global”, afirmou ela.
Juliana destacou que o SindiMais reuniu produtos e serviços que
trazem soluções para o dia a dia de empresas e instituições, além da
oportunidade de um networking qualificado. A organização apurou que 52% dos participantes do SindiMais 2019 eram presidentes, diretores e proprietários de empresas, um público com poder
decisório para a troca de informações de negócios.
Paulo Ritz, fundador do SindiMais, ressaltou a qualidade das informações trocadas entre palestrantes e público do evento. “Sairemos
daqui todos muito mais informados do que entramos”.
Ritz afirmou que a essência do SindiMais é reunir um grupo heterogêneo, para que diferentes visões e necessidades entrem em
contato para se chegar a um entendimento entre trabalhadores,
empresários e entidades. “Somos um fórum de debate de ideias
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com o objetivo de encararmos o mercado de trabalho que deixou
de ser dinâmico para ser mutante, diferente de um dia para outro”.
Com apresentação da jornalista Carla Vilhena, o SindiMais 2019 teve
ampla cobertura de imprensa ao reunir expoentes de vários setores, cujo universo comum é o mercado de trabalho, além de lideranças políticas de peso. Alguns dos palestrantes:
• Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara dos Deputados;
• Tabata Amaral, deputada federal pelo PDT-SP;
• Paulinho da Força, deputado federal pelo Solidariedade-SP;
• Henrique Meirelles, secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo;
• Bernard Appy, economista autor da proposta de Reforma Tributária que tramita na Câmara;
• Ricardo Martins, vice-presidente da Anfavea;
• José Roberto Sodero, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB-SP;
• Martin Hahn, diretor do escritório da OIT no Brasil;
• Cristiano Vilela, sócio do Vilela, Silva Gomes & Miranda Advogados;
• Sólon Cunha, professor da FGV e sócio de Mattos Filho Advogados;
• Sandra Lia Simón, subprocuradora-geral do Ministério Público
do Trabalho;
• Miguel Torres, presidente da Força Sindical;
• João Batista Inocentini, presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos;
• Raimundo Simão, procurador aposentado regional do Trabalho;
• Antonio Neto, presidente da CSB (Central dos Sindicatos Brasileiros).
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“É PRECISO MOSTRAR
A IMPORTÂNCIA DOS
SINDICATOS DE VERDADE,
OS QUE DEFENDEM O
TRABALHADOR”,
AFIRMAM DIRIGENTES

08

Um painel do SindiMais 2019 formado por alguns dos principais
dirigentes sindicais do Brasil apresentou um balanço claro sobre a
situação dos sindicatos e centrais num momento em que a Reforma Trabalhista de 2017 trouxe mudanças que praticamente inviabilizaram a defesa dos trabalhadores, com quebra das fontes de
receitas das entidades e supressão de direitos trabalhistas.
Para Paulinho da Força, deputado federal pelo Solidariedade-SP,
o sindicalismo brasileiro passa pelo seu pior momento, em parte
por culpa do próprio movimento, que não impediu nos últimos
tempos a criação de sindicatos que “não fazem nada em prol
dos trabalhadores”.
São cerca de 17 mil sindicatos no País, entre laborais e patronais. Os
laborais, em torno de 12 mil, apresentam um quadro preocupante,
em que 40% não realizam convenção coletiva há quatro anos.

“Criávamos 600 sindicatos por ano e isso acabou em
descrédito do movimento”, afirmou Paulinho. Ele disse,
porém, que o movimento precisa comunicar à sociedade
as incontáveis conquistas obtidas pelos sindicatos e
centrais ao longo das últimas décadas, como forma de
mostrar sua relevância e importância histórica.
Antonio Neto, presidente da CSB (Central dos Sindicatos Brasileiros), afirmou que o sindicalismo precisa se reinventar e ao mesmo
tempo impedir retrocessos legislativos que são contrários ao interesse dos trabalhadores. “Sindicato não é para dar lucro, mas para
defender o trabalhador”, disse ele.
Miguel Torres, presidente da Força Sindical, criticou os projetos que
tramitam no Congresso, que ele considera armadilhas que demonstram que o governo cria “para acabar com o movimento sindical”.
Para Torres, “quem tem interesse em acabar com o sindicalismo são
aqueles que querem acabar com os direitos dos trabalhadores”.
Nesse sentido, os sindicalistas defendem a iniciativa de Paulinho da
Força de apresentar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
da Reforma Sindical assim que forem obtidas as 171 assinaturas
necessárias para iniciar o processo. Segundo Paulinho, a proposta
conta com o apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e tem
chances de ir a plenário até abril de 2020.
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RODRIGO MAIA: GERAR
EMPREGOS PRESSUPÕE
PRIVILEGIAR INTERESSES
COLETIVOS E NÃO OS
PARTICULARES

11

Uma das palestras mais aguardadas no SindiMais 2019 foi a do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que lidera as reformas em curso no Congresso. No evento, ele tratou mais
especificamente da Reforma Tributária, que nas palavras do parlamentar é a mais importante para destravar o crescimento do Brasil
e gerar empregos.
Maia expôs em seu discurso que o elevado desemprego e o baixo
desempenho da economia decorrem de privilégios dados aos interesses particulares na sociedade brasileira em detrimento dos interesses coletivos ao longo da história.

Ele citou distorções que fazem do Brasil um
campeão de desigualdade social, como a questão
das aposentadorias. “Quem se aposenta com os
salários altos são os que se aposentam mais cedo
e os que se aposentam com os salários mais baixos
são os que se aposentam mais tarde”.

Sobre a questão dos tributos, Maia citou que os brasileiros
pagam muitos impostos para sustentar um Estado ineficiente e
que consome 40% do Produto Interno Bruto (PIB). “Tributamos
muito o consumo e os serviços, e pouco a renda. Ou seja, estamos
tributando mais quem ganha menos e menos quem ganha mais”,
disse ele, acrescentando que toda a estrutura fiscal montada
no Brasil atende a interesses de grupos específicos e não a
interesses coletivos.
Maia afirmou estar otimista sobre haver um consenso entre deputados e senadores para a votação de um texto conjunto sobre a
Reforma Tributária em 2020. Ele também cobrou maior pressão do
setor privado na aprovação da reforma. “Alguns setores vão pagar
mais impostos, mas as distorções tributárias serão corrigidas. Não é
possível que o setor privado também não colabore agora, precisamos ser solidários”, disse ele.
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DEPUTADA TABATA AMARAL
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DEEM AO TRABALHADOR
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A deputada federal Tabata Amaral (PDT-SP) foi um dos destaques do SindiMais 2019, com sua defesa de pautas sociais e dos
direitos dos trabalhadores. Ela lidera os trabalhos nas comissões
especiais da Reforma Social, um conjunto de medidas divididas
em cinco eixos temáticos, com ênfase na premissa de que o trabalhador deve ter acesso ao próprio dinheiro a que tem direito
pela legislação brasileira.
Uma das propostas que Tabata Amaral apresentou no SindiMais
prevê livre acesso aos recursos acumulados mensalmente para o
FGTS e para o seguro-desemprego após o trabalhador acumular
uma poupança de 12 salários mínimos. Além disso, quer propor
também que o abono salarial seja maior para quem ganha um salário mínimo e menor para quem ganha acima de um salário mínimo
e meio. Propõe ainda que o valor seja recebido mensalmente, no
contracheque (holerite), e não anualmente.

“Como Estado, a gente tem de fazer um colchão,
proteger do desemprego, mas não tem como dizer
para o trabalhador como ele vai usar o seu próprio
dinheiro”, defendeu a deputada.
Há ainda proposta para novos parâmetros de correção dos recursos do FGTS, para garantir ao menos uma taxa de mercado, o que
atualmente sequer passa longe de se obter.
De acordo com a jovem parlamentar, os projetos estão prontos
e alinhados, entrando agora na etapa em que as lideranças do
Congresso escolhem os relatores.
Tabata também fez uma defesa em torno da Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) da Reforma Sindical, que está sendo articulada
pelo deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP). Para
a parlamentar, a defesa dos interesses dos trabalhadores também
passa por sindicatos fortes e atuantes.
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