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Boletim Jurídico

Novo ministro do Trabalho e Emprego

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados 
aprovou em 13/03, a concessão de desconto 
no Imposto de Renda (IR) para empresas que 
mantiverem estrutura para a realização de 
atividades físicas, além de profissional de educação 
física e nutricionista para acompanhamento dos 
funcionários. Conforme a proposta (PL 2136/11), 
do deputado João Arruda (PMDB-PR), o desconto 
será de 1% sobre o valor total a ser recolhido ao 
IR por empresas de médio e grande porte; e de 
3% sobre o valor total a ser recolhido por micro e 
pequenas empresas. O relator, deputado Jânio Natal 
(PRP-BA), considerou que a proposta proporcionará 
ganhos para as empresas e para a sociedade. 
“Ganha a qualidade de vida e a produtividade do 
trabalhador. Ganham as empresas, que obtêm 
melhor qualidade de trabalho e menos despesas 
com saúde dos funcionários. E ganha a sociedade 
brasileira por propiciar hábitos mais saudáveis à 
classe trabalhadora, o que trará economias com 
despesas previdenciárias”, disse.

Pelo projeto, para receber o abatimento, as 
empresas terão de comprovar, por meio de 
declaração dos profissionais da educação física 
e de nutrição, que pelo menos metade dos 
funcionários gozam dos benefícios. Ainda de acordo 
com o texto, o funcionário que realizar atividades 
físicas utilizando a estrutura disponibilizada pela 
empresa ou estrutura de academia terceirizada, às 
custas da empresa, deverá obrigatoriamente ser 
acompanhado por profissional de educação física. 
Além disso, cada funcionário deverá ser atendido 
individualmente pelo nutricionista, não bastando a 
contratação de profissional para atuar no refeitório 
da empresa. (Fonte: Agência Câmara)
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Comissão aprova incentivo para empresa que promover saúde no trabalho

Manoel Dias é o novo ministro do Trabalho e 
Emprego. Assumiu a pasta no dia 21/03 e desde 
então já vem atuando frente ao Ministério. Em seu 
discurso, destacou a importância das políticas 
promovidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, 
que buscam melhorar as condições de trabalho 
e promover a geração de postos de trabalho no 
País. “Nosso esforço é continuar com o aumento 
mensal do número de empregos. Esperamos 
superar os 2 milhões de postos, de acordo com a 
RAIS”, afirmou Manoel Dias. O ministro declarou 
na cerimônia de transmissão que sua gestão vai 
focar na qualificação, colocando os trabalhadores 

em contato com as novas tecnologias “o mundo é 
governado por quem tem conhecimento, por isso 
vamos investir na qualificação de trabalhadores”, 
garantiu. (Fonte: Assessoria de Comunicação 
Social do MTE, adaptado)

Assembleia deliberará sobre Termo Aditivo 2013/2014 
da Convenção Coletiva De Trabalho nesta quinta-feira

O Sinduscon-GO está convocando as empresas 
da indústria da construção para a Assembleia Geral 
Extraordinária que realizará nesta quinta-feira (dia 
04), em sua sede, a partir das 16h, para discutir 
sobre a aprovação das reivindicações apresenta-

das pelos sindicatos laborais do Estado de Goiás 
e sobre a aprovação das reivindicações patronais 
para o Termo Aditivo 2013 à Convenção Coletiva 
de Trabalho 2012/2014. Confira a íntegra do Edital 
de Convocação, acessando aqui.
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