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Centrais se reúnem em
Brasília com presidente
interino Rodrigo Maia
Dirigentes das Centrais Força Sindical, UGT,
CTB, Nova Central e CSB estiveram reunidas na
noite da quarta (30), em Brasília, com o presidente
interino Rodrigo Maia (foto). Na pauta, entre
outros temas, a questão do custeio do sindicalismo
brasileiro ante da nova lei trabalhista.
Os representantes das entidades ouviram
de Maia o reconhecimento da importância de
Sindicatos atuantes, que garantam conquistas aos
trabalhadores.
Segundo
dirigentes
que
participaram do encontro, ele entende a
necessidade do financiamento.
Adilson Araújo, presidente da Central dos
Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB),
disse à Agência Sindical, que a reunião transcorreu
em clima de tranquilidade e que o deputado se
mostrou sensível aos pleitos das Centrais.
"O ambiente no Congresso está muito
conturbado. O Maia demonstrou preocupação de
que as medidas não asfixiem as entidades sindicais.
De nossa parte, entendemos que, se existe o
negociado sobre o legislado, queremos que os
trabalhadores decidam, em assembleia, se querem
ou não sua entidade forte. Mas isso tem que ser
uma decisão da categoria", avalia.

MP - Segundo Adilson, Rodrigo Maia se
comprometeu a intermediar diálogos com a
presidência e também com a Câmara. "Assim que o
Temer voltar da China, ele disse que vai chamar os
líderes partidários e encaminhar a condução dos
debates e a aprovação da medida provisória na
Câmara dos Deputados", diz o dirigente.
Fonte: Agência Sindical

Governo suspende
processos sobre Reserva
do Cobre e abre debate
sobre mineração
Por meio de nota, na noite desta quintafeira (31), o ministro de minas e energia, Fernando
Coelho Filho, anunciou que decidiu, após conversar
com o presidente Michel Temer, paralisar todos os
procedimentos sobre direitos de mineração na
Reserva Nacional do Cobre e Associados, Renca. Os
dois estão em viagem à China.
A nota afirma que, em respeito às legítimas
manifestações da sociedade, o ministério dará
início a um amplo debate com a sociedade sobre as
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alternativas para a proteção da região. Uma
conclusão será apresentada depois de 120 dias. De
acordo com o Ministério de Minas e Energia, uma
portaria ministerial será publicada em breve com
mais detalhes.
Desde o último dia 23, quando foi publicado
o decreto extinguindo a reserva mineral, que fica
entre os estados de Pará e Amapá, a decisão tem
causado desgaste para o governo. Ambientalistas,
artista e até parlamentares da base aliada
criticaram a extinção, que teve repercussão
internacional.
Nesta terça-feira, a Justiça Federal em
Brasília concedeu uma liminar suspendendo
qualquer ato do Executivo Federal com objetivo de
extinguir a Reserva Nacional do Cobre. A
Advocacia-Geral da União anunciou que deve
recorrer.
Fonte: Portal EBC

Fufuca confirma votação
da reforma política na
próxima semana
O presidente interino da Câmara, André
Fufuca, confirmou que, mesmo com o feriado da
independência, o Plenário deve tentar votar a
reforma política na próxima semana.
“Nós temos o projeto de, na semana que
vem, pautar a reforma política. É uma questão que
a sociedade está ansiosa, o Congresso tem de
mostrar uma resposta, e nós iremos tentar na
próxima semana”, disse.
As votações devem ocorrer de segunda a
quarta, por causa do feriado na quinta-feira (7), Dia

da Independência. Haverá sessão a partir de
segunda (4), às 16 horas, até quarta (6), às 13
horas.
O presidente do Congresso, Eunício
Oliveira, também convocou sessão para continuar
a votação da proposta de nova meta fiscal (PLN
17/17). Será às 19 horas da próxima terça-feira (5).
Propostas - Uma das propostas em análise
(PEC 77/03) cria um fundo público para custear
campanhas eleitorais e altera as regras para eleição
de deputados e vereadores. A votação começou na
quarta-feira (23), quando os deputados decidiram
analisar o texto por temas.
As divergências sobre o fundo eleitoral e o
novo sistema eleitoral, no entanto, podem levar os
deputados a discutir outra proposta (PEC 282/16),
que mantém o sistema proporcional, mas extingue
as coligações entre partidos a partir de 2018 e cria
uma cláusula de desempenho para as legendas.
Qualquer mudança só será aprovada se
houver o voto favorável de 308 deputados, em dois
turnos de votação. Para valer já nas próximas
eleições, as propostas precisam ser votadas pela
Câmara e pelo Senado até o início de outubro, um
ano antes do pleito.
Fonte: Agência Câmara
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Trabalhador poderá ter
direito de acompanhar
filho em consultas médicas
Os trabalhadores poderão se ausentar do
serviço para acompanhar o filho menor de 18 anos
em consultas médicas sem ter descontos no
salário. Projeto (PLS 92/2017) com este objetivo, da
senadora Rose de Freitas (PMDB-ES), está em
análise na Comissão de Assuntos Sociais (CAS).
Favorável ao projeto, o relator, senador
Paulo Paim (PT-RS), argumenta que a Constituição
estabelece que o Estado e a sociedade devem
garantir à criança e ao adolescente o direito à
saúde. Paim também argumentou que o benefício
já existe no serviço público.
Fonte: Agência Senado

Calendário de saques do
PIS/Pasep sairá até o dia 15
O governo vai divulgar até o dia 15 de
setembro o calendário de saque do PIS/Pasep
(Programa de Integração Social e Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público) para
homens a partir de 65 anos e mulheres a partir dos
62 anos. Segundo o Ministério do Planejamento, a
prioridade será dada a quem tem mais idade. O
pagamento será iniciado em outubro.
Pelos cálculos do governo, a liberação deve
injetar cerca de R$ 16 bilhões na economia
brasileira, o que representa 0,25% do Produto
Interno Bruto do País (PIB), a soma de todos os
bens e serviços produzidos no Brasil.

Segundo o ministério, a Medida Provisória
797/2017, que libera o saque, elevará o volume
mensal de saques do Fundo PIS/Pasep em 26 vezes,
de acordo com as projeções iniciais elaboradas com
os dados dos agentes administradores, Banco do
Brasil e Caixa Econômica Federal.
No último exercício financeiro do fundo (de
julho de 16 ao mês passado), a média mensal de
saques do fundo estava em R$ 104 milhões. Após a
medida provisória, os bancos se preparam para
receber solicitações que totalizam, pelo menos, R$
2,6 bilhões por mês, informou o ministério.
O ministério lembrou que os saques por
falecimento, invalidez e doenças continuam sendo
feitos imediatamente conforme os critérios
vigentes, independentemente do calendário.
O ministério destaca ainda que será
possível fazer consulta eletrônica sobre existência
de saldo, por meio de telefone ou internet,
evitando visitas às agências; haverá depósito direto
na conta do beneficiário ou crédito direto na folha
de pagamentos; e será possível fazer transferência
para outros bancos sem custo.
“Os sites eletrônicos dos bancos já estão se
preparando e várias informações já podem ser
encontradas em www.bb.com.br/pasep, para os
cotistas
do
Pasep,
e
em
www.caixa.gov.br/cotaspis, para os cotistas do
PIS”, concluiu o ministério.
Fonte: Agência Brasil

BOLETIM DA CONTRICOM
Presidente da CONTRICOM
Francisco Chagas Costa – Mazinho
Secretário para Assuntos de Comunicação
Luis Carneiro Rocha
Redação e Edição
Instituto Dois Candangos (DF)

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário
Endereço: SHCGN/CLN Quadra 710 Bloco H Loja 56 – Asa Norte – Brasília/DF CEP: 70.750-538
Fone: (61) 3037-3154 | Fax: (61) 3034-5128

