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Temer quer vetar artigo de Projeto de Lei que beneficiará trabalhadores
Apesar das taxas recordes de desemprego, como
a registrada no trimestre encerrado em março de
13,1%, que atinge mais de 13,7 milhões de brasileiros,
segundo o IBGE, o ilegítimo Michel Temer (MDB-SP)
pode vetar o principal artigo de um Projeto de Lei
(PL) que prevê uma gestão mais eficiente do Sistema
Nacional de Emprego (SINE), tanto no que se refere
à administração dos recursos quanto nas parcerias
firmadas para melhorar a intermediação de mão
de obra, recolocação mais rápida de trabalhadores
e trabalhadoras no mercado de trabalho e a
qualificação profissional.
O governo pode vetar o parágrafo único do
artigo 13 do PL que dispõe sobre a obrigatoriedade
de a União custear o sistema por meio de
transferências automáticas fundo a fundo, que
teria a participação de Estados, municípios e
entidades privadas sem fins lucrativos que firmassem
convênios para aderir ao SINE.
Na prática, a nova legislação propõe que o SINE
seja gerido, executado e financiado conjuntamente
pelo Ministério do Trabalho e essas instituições.
À União caberia, principalmente, a coordenação
nacional, a concessão dos benefícios seguro-

desemprego e abono salarial, a identificação
do trabalhador e da trabalhadora que pode
ser beneficiado e a coordenação da certificação
profissional.
“O sistema fundo a fundo reduz qualquer
situação de desvio de verba porque o recurso será
repassado de forma automática”, diz o secretário
nacional de Administração e Finanças da CUT,
Quintino Severo, que critica veementemente a
possibilidade de Temer vetar esse artigo, entre
outras coisas, porque, segundo ele, o Projeto de Lei
aprovado pelo Senado deixa muito mais explícito e
transparente como o dinheiro destinado ao SINE
deve ser aplicado e utilizado.
O dirigente, que é conselheiro da CUT no
Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (CODEFAT) desde 2009, ressalta que a
Central defende e vem lutando em todos os fóruns
para que o SINE tenha uma legislação que dê mais
tranquilidade ao trabalhador e à trabalhadora,
para que possa haver uma contratação mais rápida,
como propõe o item da lei que Temer pode vetar,
que é esse justamente o que trata da gestão ‘fundo a
fundo’.
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Trecho de matéria escrito por Luciana Waclawovsky, leia a íntegra no www.cut.org.br

Atenção ao calendário de assembleias
que elegerão os delegados para o 12º
congresso do Sintsef em Fortaleza
MS - D.T. SER VI
11 de maio | 8h | D.T. SER VI
SESAI/DSEI
14 de maio | 9h | Sede da SESAI-Dsei
HOSP. DE MESSEJANA
16 de maio | 11h | Hosp. de Messejana
INCRA
21 de maio | 9h | Auditório do Incra
(Ontem divulgamos que seria dia 14,
entretanto por falta de agenda no auditório
do incra, precisou ser remarcada.)

participe!

Para saber sobre as assembleias no seu órgão
ou região, basta procurar informações com os
delegados de base, os dirigentes do Sindicato, a
sede do Sintsef e/ou da delegacia sindical.
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