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Brasília, 29 de maio de 2018

Com mais de 80% dos votos,
a Chapa 1 vence a eleição
do SINDMARCENEIROS-SP
A Chapa 1 Lutar, Resistir e Não Retroceder,
venceu a eleição para a diretoria do Sindicato dos
Oficiais Marceneiros de São Paulo, com mais de
80% dos votos válidos. Com a vitória e mais de 40
anos de experiência, Arivonaldo Galdino de
Almeida, funcionário da empresa Modali, assume
a presidência para o próximo quadriênio
2018/2022. A apuração aconteceu na noite desta
sexta-feira (25), no auditório da sede do Sindicato
e foi acompanhada por fiscais e mesários que de
forma paritária garantiram a transparência e lisura
do processo eleitoral.
Foram registrados 1503 votos válidos,
demonstrando a aceitação da categoria com o
trabalho que a diretoria vem realizando. A
votação aconteceu nos dias 24 e 25 de maio,
(quinta e sexta-feira), com urnas itinerantes nas
fábricas e urnas fixas no sindicato (sede e
subsede).

O presidente eleito, Arivonaldo, com Miraldo e
Antonio Lopes durante o processo de votação
Perfil de luta - O presidente eleito,
Arivonaldo Galdino de Almeida, 61 anos, é oficial
marceneiro há 48 anos e diretor do sindicato desde
1987. É também o atual Secretario Geral,
Coordenador da Secretaria de Mobilização e Vice
Presidente da FETICOM-SP. Na sua caminhada, Ari
tem como prioridade a luta na defesa dos
trabalhadores colocando em pratica as experiências
adquiridas no decorrer da sua vivencia no meio
Sindical, carrega consigo a filosofia da união na luta
contra a exploração dos trabalhadores e
trabalhadoras imposta pelo capitalismo.
“A nossa eleição se deu em um momento
muito delicado com a reforma trabalhista, mas a
nossa aceitação na base nos deu a confiança que
poderíamos sair com êxito. Vamos dar continuidade
ao trabalho que vem sendo feito e vamos manter a
nossa entidade de classe. Eu quero agradecer aos
companheiros que estiverem ao nosso lado e a
todos os Sindicatos, Central e Federação pelo apoio
que nos tem dado até aqui”, sentenciou.
O vice-presidente eleito é Antonio Lopes de
Carvalho, atual presidente da entidade que encerra
em agosto o seu mandato de 24 anos a frente da
categoria. Lopes também exerce o cargo de
presidente
na
União
Internacional
dos
Trabalhadores da Construção e da Madeira (UITBB),
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é dirigente CONTRICOM. “Vou dar continuidade na
luta pela categoria, agora na vice-presidência, e o
companheiro Ari vem com sangue novo e vai dar
continuidade ao trabalho”, disse.
Para o presidente do STICM de Mirassol e
Votuporanga, Gilmar Guilhen, o SINDMARCENEIROSSP está de parabéns por manter a categoria
organizada na luta contra o golpe. “Nós podemos
observar que a quantidade de votantes mostra que
gestão anterior fez um excelente trabalho. Essa
eleição é para manter o trabalho que já existe e para
organizar a categoria na luta pelos seus direitos”.
Segundo o secretário geral da CONTRICOM,
Miraldo Vieira, uma eleição organizada reflete o
apoio da categoria à luta por direitos e empregos.
“O ano de 2018 está sendo de grandes desafios para
toda a classe trabalhadora, estamos sendo alvo
constante de ataques por parte de patrões e do
governo. É muito gratificante ver a categoria
participar e honrar a tradição de luta e resistência
que fez deste Sindicato um dos mais combativos do
país”, afirma Miraldo.

Luta contra as reformas
A Chapa 1 tem 35 membros, de 31 fábricas, e
ficará na direção do sindicato pelos próximos quatro
anos (2018 – 2022). Defende a necessidade de dar
continuidade à luta para combater a implantação da
reforma trabalhista e contra a aprovação da reforma
da Previdência.
Na Campanha Salarial de 2017, o sindicato
enfrentou a dura realidade com a reforma trabalhista
nas negociações com o patronal, que não cedeu e
propunha a flexibilização de vários itens da Convenção
Coletiva. O Sindicato não recuou e fez as negociações
por empresa, mantendo os benefícios existentes. O
Sindicato dos Oficiais Marceneiros de São Paulo é
filiado à UITBB, Flemacom, CTB, Contricom e Feticom,
e desde 1934 representa com muita luta e
determinação a categoria.
Fonte: SINDMARCENEIROS-SP

Nota Oficial das centrais
sindicais: Brasil na lista
suja da OIT por causa da
reforma trabalhista
A Organização Internacional do Trabalho
(OIT) decidiu nesta terça-feira (29), incluir o Brasil na
lista dos 24 países violadores das suas convenções e
normas internacionais do trabalho.
A inclusão do Brasil na lista se deu em
decorrência da aprovação da reforma trabalhista
(Lei 13.467/17) que retirou dezenas de direitos das
trabalhadoras e trabalhadores brasileiros, violando
normas fundamentais da OIT, especialmente a
Convenção 98, ratificada pelo Brasil, que trata do
Direito de Sindicalização e de Negociação Coletiva. A
OIT avalia que a possibilidade do negociado
prevalecer sobre o legislado para retirar ou reduzir
direitos e de ocorrer negociação direta entre
trabalhador e empregador, sem a presença do
Sindicato, são dispositivos que contariam a referida
convenção.
Esta decisão da OIT, uma agência da ONU,
confirma as denúncias das Centrais contra as
práticas antissindicais do governo que se tornaram
ainda mais graves com a tramitação do projeto da
reforma no Congresso Nacional, aprovada sem
diálogo com as representações de trabalhadores e
trabalhadoras, neste caso, violando também a
Convenção 144 da OIT.
Diante da decisão da OIT, os trabalhadores e
trabalhadoras brasileiros esperam agora que o
governo reconheça a gravidade do erro cometido e
faça a revogação imediata da reforma trabalhista.
Genebra, 29 de maio de 2018
Fonte: Portal da CTB
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Dia do Trabalhador é
celebrado em sessão com
críticas à “reforma”
Os prejuízos causados pela Reforma
Trabalhista foram destacados na sessão especial
para celebrar o Dia do Trabalhador, realizada no
Plenário do Senado nesta segunda-feira (28). Para
convidados, dar mais peso ao que for negociado
entre patrões e empregados e não ao
estabelecido por lei, pressuposto incluído na
legislação que entrou em vigor em novembro do
ano passado, prejudica os direitos do trabalhador.
Autor do pedido para a sessão, o senador
Paulo Paim (PT-RS) disse que apesar da dedicação
ao trabalho ser um instrumento para a felicidade
do homem, não tem sido fácil preservar essa
condição fundamental no país.
- A reforma trabalhista se apresenta como
uma verdadeira inquisição contra todos os direitos
conquistados com muita luta. Um crime foi
cometido contra milhões de trabalhadores. Hoje,
o próprio Judiciário tem afirmado que essa lei,
como está, é inaplicável. A negociação que
prevalece sobre a lei é um absurdo. É como se a

lei não valesse mais para o trabalhador. Quem
tem a força na mão é quem vai determinar essa
negociação – lamentou.
Estatuto do Trabalho - No início deste
mês, a Subcomissão Temporária do Estatuto do
Trabalho, em que Paim é vice-presidente,
apresentou a proposta de “uma nova CLT”, na
forma da Sugestão (SUG) 12/2018. Desde a
aprovação da Reforma Trabalhista (Lei
13.467/2017), que alterou a Consolidação das Leis
do Trabalho e passou a valer em novembro de
2017, trabalhadores cobram alterações na
legislação.
Segundo o presidente da Associação
Nacional dos Procuradores do Trabalho, Ângelo da
Costa, 400 mil postos formais de trabalho foram
fechados nos últimos seis meses. O presidente
também apresentou dados do IBGE sobre um
crescimento recorde da figura do desalento.
- O desalento é quando o trabalhador não
tem mais ânimo de procurar emprego. Nos último
meses, aproximadamente cinco milhões de
pessoas deixaram de procurar emprego porque
não têm mais esperança de encontrar uma
ocupação profissional. A partir do momento em
que essas pessoas deixam de procurar emprego,
elas são excluídas dos índices oficiais do IBGE, de
modo que o índice de desemprego, o número de
trabalhadores desempregados é muito maior –
explicou.
Desestruturação
Sindical
Os
representantes dos sindicatos reclamaram da
desestruturação nas organizações por causa da
falta de recursos. O presidente da Nova Central
Sindical dos Trabalhadores, José Calixto Ramos,
citou o exemplo vivido pela Confederação
Nacional dos Trabalhadores na Indústria (CNTI).
Fonte: Agência Senado
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Comissão da Câmara adia
seminário sobre a ‘reforma’

Presidente do TST recebe
representantes do FST
O presidente do TST, ministro Brito
Pereira,
recebeu
na
sexta-feira
(25)
representantes
do
Fórum
Sindical
dos
Trabalhadores (FST) (foto). No encontro, os
dirigentes sindicais manifestaram preocupação
em relação ao custeio do sistema confederativo
após a extinção da contribuição sindical.
Os sindicalistas informaram que aguardam
decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o
tema. Recentemente, o ministro Brito Pereira
encaminhou informações requisitadas pelo
ministro do STF Edson Fachin, relator das Ações
Diretas de Inconstitucionalidade sobre o tema
contribuição sindical. “Estamos confiantes de que
em breve o Supremo Tribunal Federal julgará
essas ações”, afirmou o presidente do TST aos
representantes sindicais.
O FST congrega 22 confederações que
integram o sistema sindical brasileiro. Desde que
assumiu a Presidência do TST, o ministro Brito
Pereira tem recebido representantes de diversas
categorias profissionais e também de entidades
representativas dos empresários.
Fonte: TST

Em razão de os problemas ocasionados
pela paralisação dos caminhoneiros, que já dura 8
dias, a Comissão de Trabalho da Câmara dos
Deputados adiou a realização do seminário que
realizaria hoje no Auditório Nereu Ramos.
As razões são as mais diversas. Vai desde
pedido de painelistas, que iriam proferir palestra
no evento, em razão das dificuldades de
locomoção por terrar ou ar, até problemas na
infraestrutura
da
Câmara,
como
desabastecimento de gás de cozinha, que tem
gerado restrições nos serviços de restaurantes da
Câmara.
Informamos que devido à grave situação
que passa o país, o Seminário “Impactos da
aplicação da nova legislação trabalhista no Brasil
foi cancelado e que, quarta-feira (30), não haverá
reunião deliberativa desta comissão”, divulgou.
Fonte: Diap

Parente negocia para
evitar greve na Petrobrás
O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha,
afirmou nesta segunda-feira (28) que o presidente
Michel Temer já conversou com o presidente da
Petrobras, Pedro Parente, sobre a ameaça de
greve dos petroleiros. Padilha apelou para que a
categoria não entre em greve num momento tão
delicado, quando a BR Distribuidora está
reabastecendo o país, ainda em situação
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Senado aprova MP que
autoriza saque do PIS/Pasep

dramática. Segundo Padilha, a Petrobras já está
negociando com os trabalhadores.
Os petroleiros anunciaram que pretendem
fazer na próxima quarta-feira (30) uma greve
nacional “de advertência“ por 72 horas. A
mobilização é liderada pela Federação Única dos
Petroleiros (FUP) e sindicatos filiados.
No último fim de semana, a categoria
afirmou ter feito operações-tartaruga nas
seguintes refinarias e fábricas de fertilizantes:
Rlam (BA), Abreu e Lima (PE), Repar (PR), Refap
(RS), Araucária Nitrogenados (PR) e Fafen Bahia.
Em nota, a FUP informou que a paralisação
dos petroleiros pretende pressionar pela redução
dos preços do gás de cozinha e dos combustíveis.
A entidade também se mostra contrária à gestão
de Pedro Parente. No entanto, o governo disse
que não há hipótese de Parente deixar o cargo. "O
presidente foi felicíssimo em escolhê-lo", disse
Padilha hoje em entrevista.
Segundo a Federação dos Petroleiros, a
“greve de advertência é mais uma etapa das
mobilizações que os petroleiros vêm fazendo na
construção de uma greve por tempo
indeterminado, que foi aprovada nacionalmente
pela categoria”, diz o comunicado da FUP.
Fonte: Agência Brasil

O Senado aprovou nesta segunda-feira (28)
permissão para que qualquer titular de conta do
PIS/Pasep saque os recursos que possui em conta
individual até o dia 29 de junho deste ano. O
Projeto de Lei de Conversão (PLV) 8/2018,
decorrente da Medida Provisória 813/2017, ainda
permite ao governo federal estender o prazo até o
dia 28 de setembro. O texto aprovado foi relatado
pelo senador Lasier Martins (PSD-RS) e segue para
sanção presidencial.
Após o prazo de 29 de junho ou sua
prorrogação, os recursos poderão ser sacados
apenas por maiores de 60 anos, aposentados e
militares da reserva. Antes da edição da MP, o
saque era permitido apenas a quem tinha mais de
70 anos.
Foram incluídas na MP original outras duas
hipóteses para saque: pessoas que recebam o
Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago a
idosos sem condições de se sustentar e a pessoas
com deficiência; e a portadores de certas doenças.
Depósito em conta - O resgate permitido é
do saldo em contas individuais do período
anterior a 1988. Como o PIS é administrado pela
Caixa Econômica Federal e o Pasep pelo Banco do
Brasil, quem tiver conta nestes bancos e tiver
direito a resgate contará com o depósito em conta
corrente ou poupança, em folha de pagamento ou
outro arranjo de pagamento de titularidade do
participante. O depósito será automático se não
houver manifestação contrária.
Estes
bancos
estabelecerão
um
cronograma de atendimento para as pessoas que
não têm conta neles, com pagamentos até junho.
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A transferência dos valores para outros bancos
será sem cobrança de taxas no prazo de 90 dias do
depósito.
Para facilitar o saque em caixas
automáticos, os centavos do saldo da conta
individual do PIS/Pasep serão arredondados para
cima até um inteiro.
Morte do titular - Na hipótese de morte do
titular da conta individual, o saldo poderá ser
retirado pelos dependentes, de acordo com a
legislação da Previdência Social ou dos estatutos
de servidores públicos.
Segundo o Ministério do Planejamento, a
mudança poderá injetar até R$ 33 bilhões na
economia. Quem não sabe se tem direito ao
benefício e gostaria de verificar, basta levar um
documento de identificação às agências bancárias.
O atendimento é feito na hora, informando
os próximos passos, caso haja valores a serem
retirados.
Fonte: Agência Senado

Projeto que incentiva a
contratação de maiores de
55 anos pode ser votado
A Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa (CDH) do Senado Federal
volta a se reunir na quarta-feira (30), quando
analisará uma pauta de 16 itens. Entre eles o PLS
236/2017, do senador licenciado Cidinho Santos
(PR-MT), que estabelece cotas e políticas de
incentivo às empresas para a contratação de
trabalhadores com 55 anos de idade ou mais.
De acordo com o texto, que tem o parecer
pela aprovação feito pelo senador Paulo Rocha

(PT-PA), empresas com número de funcionários
entre 26 e 50 deverão ter ao menos um com 55
anos de idade ou mais. Esta cota sobe para 5 nas
empresas que tenham entre 51 e 100
empregados. E nas companhias que possuem mais
de 100 funcionários, a cota será de 5% das vagas.
O projeto veda o uso desses funcionários em
atividades insalubres de grau máximo. Eles
também não poderão ter seus contratos
rescindidos sem justa causa caso faltem 6 meses
ou menos para obtenção da aposentadoria.
Incentivos - A proposta prevê a adoção de
duas políticas de incentivo às empresas para
contratarem trabalhadores com 55 anos ou mais.
A primeira reduz em 50% o encargo com o valetransporte. A segunda reduz em 50% a
contribuição devida pela empresa sobre a folha
salarial desses empregados. A contribuição
reduzida, no entanto, só terá validade quando o
crescimento do PIB anual for inferior a 2%.
No relatório, Paulo Rocha aponta a grande
dificuldade de conseguir emprego que têm os
trabalhadores na faixa etária acima de 55 anos.
Fonte: Agência Senado
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