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Governo adia mais uma vez data para
entrada em vigor do ponto eletrônico
Ministério do Trabalho vai antes
analisar propostas para
aperfeiçoar o registro de horas

O Ministério do Trabalho e Em-
prego adiou para 1º setembro a
data para entrada em vigor da
obrigatoriedade do uso do re-
gistro de ponto eletrônico pelas
empresas. A regra devia valer a
partir de hoje. Foi a segunda
vez que a medida foi adiada. A
primeira, em agosto do ano
passado, foi em resposta à uma
reivindicação de representan-
tes dos trabalhadores e dos em-
pregadores baseada em estudo
da Secretaria de Inspeção do
Trabalho, que teria constatado

a falta de equipamentos no
mercado em quantidade sufi-
ciente para atender à demanda
das empresas.

Readequação
Na mudança anunciada ontem
está prevista também a forma-
ção de um grupo de trabalho
que vai propor o aperfeiçoa-
mento do sistema de registro de
ponto eletrônico. Foi estabele-
cida ainda a possibilidade de
adoção de outras formas de
controle da jornada de trabalho.

Para as empresas que já utili-
zam o registro eletrônico de
ponto, o governo exigirá a ado-
ção de um sistema no qual as

companhias terão de entregar
aos funcionários um compro-
vante de marcação com a hora
de entrada e saída do emprego.

Repercussão
O adiamento da medida foi co-
memorado pelo presidente da
Confederação Nacional da In-
dústria (CNI), Robson Braga de
Andrade. Para ele, a decisão
mostra que o governo está sensí-
vel às questões que prejudicam a
competitividade das empresas.
“Precisamos buscar alternativas
que atendam à realidade das
empresas e dos trabalhadores”,
disse o presidente da CNI. ■

Com Agência Brasil

Por meio dos acordos,
as empresas poderão
utilizar sistemas
alternativos para
controle de jornada,
possibilidade prevista
pelo governo. O prazo
para adaptação será 1º
de setembro

● O Ministério do Trabalho
e Emprego adiou de hoje
para 1º de setembro o prazo
para a entrada em vigor da
obrigatoriedade do uso do
ponto eletrônico. Foi a segunda
vez que a medida foi adiada pelo
governo brasileiro.

● A decisão foi comemorada
por representantes das
empresas e dos trabalhadores,
que pedem a análise de
alternativas que se adaptem às
novas e várias realidades do
mercado de trabalho nacional.
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Volume de vendas dos supermercados
cresceu 6,7% no ano passado, diz Abras
O setor de supermercados teve alta de 6,7% no volume de vendas em
2010 na comparação com 2009, segundo pesquisa divulgada ontem pela
Associação Brasileira de Supermercados (Abras). A cesta de bebidas
alcoólicas foi a principal responsável pelo crescimento do consumo, com
alta de 15,1%. Na sequência aparecem a cesta de bebidas não alcoólicas,
que teve aumento de 10,8%, e a de alimentos perecíveis, 10,4% maior.

LOGÍSTICA

Chuva paralisa embarques de produtos
agrícolas no Porto de Paranaguá (PR)
As chuvas paralisam os embarques de produtos agrícolas no porto de
Paranaguá (PR), principal área de escoamento das commodities do país.
O resultado é fila de 15 km de caminhões. A safra recorde também
ajuda no congestionamento, já que a estrutura do porto está pequena
para atender a demanda crescente. Para 2011, espera-se alta de 20%
na movimentação de cargas devido à safra recorde de soja, trigo e milho.

Divulgação

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 15.
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