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OIT mantém Brasil na lista de suspeitos de violar
direito trabalhista

Por Assis Moreira

GENEBRA  -  O Brasil continuará na lista curta de suspeitos de violação de
direitos trabalhistas, com a decisão tomada nesta quinta-feira (7) pela
Comissão de Aplicação de Normas da Organização Internacional do Trabalho
(OIT).

A Comissão reconheceu que não foi observado o ciclo regular de informações
na análise da Convenção nº 98, de negociação coletiva, não expressou
qualquer violação a essa convenção, mas recomendou que o governo
apresente informações sobre a aplicação da negociação coletiva até novembro.

“O Brasil obrigatoriamente vai estar na lista de casos de suspeita de direitos da OIT”, diz Fabio Bon, assessor jurídico da
Central Única dos Trabalhadores (CUT). “Foi mais uma derrota do governo.”

O ministro do Trabalho, Helton Yomura, voltou a acusar a comissão da OIT de politização e a questionar seu método de
trabalho. Ele lembrou que outros países também contestaram a comissão pela pressa em questionar o Brasil, quando a
reforma trabalhista só tem seis meses.

O ministro disse que os fatos “não deveriam ser fabricados” e que o tema sobre o Brasil não deveria ter sequer feito parte
da agenda. E deixou em aberto se o governo vai responder ou não a demanda de informações por parte da Comissão.
“Vamos examinar oportunamente o texto, e se for o caso, oferecemos resposta”, disse.

Em todo caso, a diplomacia brasileira conseguiu desarmar uma tentativa de sindicatos e dos governos do Uruguai e da
Venezuela para a OIT instalar uma Comissão de Inquérito sobre suposta violação de direitos de trabalhadores com a
reforma trabalhista no Brasil.

Na prática, os sindicatos conseguiram colocar na cena internacional a politização da reforma trabalhista feita pelo governo
Temer.

O que vai acontecer agora é que o Brasil vai liderar uma campanha, com apoio de países de peso como China, Rússia e
Índia, para rever o exame de normas trabalhistas pela comissão da OIT, por considerar que ela não foi imparcial e nem
respeitou o aspecto tripartite da entidade (levando em conta as posições de governo, trabalhadores e patrões).
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