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CAE aprova
reforma

trabalhista
sindical

Dia 30 de junho:
nova greve geral

As lideranças das centrais sindicais
brasileiras reunidas, na manhã
desta segunda-feira (5), na sede
regional da Nova Central Sindical
de Trabalhadores (NCST), em São
Paulo, confirmaram a convocação
da classe trabalhadora para uma
nova greve geral que ocorrerá em
todos os estados brasileiros no dia
30 de junho.

As entidades sindicais também
conclamam a população para um
dia de mobilização nacional, um
"esquenta greve geral", para dia 20
de junho. Segundo os dirigentes

sindicais, as centrais "irão colocar
força total na mobilização da greve
em defesa dos direitos sociais e
trabalhistas, contra as reformas
trabalhista e previdenciária e pelo
fora temer".

"A ideia é manter o foco contra as
reformas defendidas pelo governo,
para continuar alertando os
trabalhadores e trabalhadoras sobre
os riscos que corremos de perda
de direitos trabalhistas, culminando
numa nova greve geral ao fim do
mês de junho", afirma José Calixto
Ramos, presidente da NCST.

11ª Festa do Trabalhador
reúne mais de 4 mil

Sucesso total em mais uma edição
da Festa do Trabalhador, no último
domingo (4), no Recreio dos
Trabalhadores. Metalúrgicos puderam
encontrar amigos, confraternizar e
aproveitar a manhã com a família,
concorrendo a sorteios e premiações
de até R$ 20 mil. Nas palavras do
presidente, Silvio Campos: “É sempre
uma grande satisfação pra gente

poder entregar premiações para os
nossos companheiros metalúrgicos,
que nesse ano vem enfrentando um
verdadeiro ataque aos seus direitos.
A luta tem sido muito intensa mas
acreditamos na união é na força
dessa união no enfrentamento é na
conquista da vitória. Defendemos o
fora Temer e a realização de eleições
diretas já”.

Depois de longa reunião que durou
mais de 9 horas, a Comissão de
Assuntos Econômicos (CAE) aprovou,
numa votação apertada, por 14 votos
a favor e 11 contrários, na terça-feira
(6), o projeto de lei da reforma
trabalhista sindical. O relator da
matéria, senador Ricardo Ferraço
(PSDB-ES), relata o projeto também
na Comissão de Assuntos Sociais
(CAS). Ele pretende apresentar
parecer no segundo colegiado de
mérito ainda na quinta-feira (8).

Se assim o fizer, a matéria poderá
começar a ser discutida no colegiado
na próxima quarta-feira (14). A
intenção do governo é aprovar o
projeto até o final de junho. Depois
de ser examinado pela CAS, o projeto
ainda vai ser discutido e votado pela
Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ), onde o relator é o senador
Romero Jucá (PMDB-RR), antes de
ir ao exame do plenário.
Para vencer na CAE, o Planalto lançou
mão de todo tipo de ardil. Mudou votos
que eram contrários ao projeto, com
distribuição de cargos na estrutura do
governo. Isto demonstra que a pressão
tem sido válida por parte do movi-
mento sindical. Sem esse e outros
instrumentos, o Planalto não conse-
guiria aprovar a matéria, que segue
agora ao exame da CAS.
O debate em torno da proposição
começou com a leitura dos três votos
em separados contra o projeto. O
primeiro da bancada do PT, senador
Paulo Paim (RS); o segundo apre-
sentado pela senadora Vanessa
Grazziotin (PCdoB-AM); o e terceiro
da senadora Lídice da Mata (PSB-BA).



41091 - CARLOS CESAR ALVES
41107 - JORGE LUIZ COELHO LONGO
41109 - MAURO CESAR PEREIRA
41112 - DANIEL LUCAS TOBIAS
41116 - BRAÚLIO SALDANHA DE LIMA
41121 - ANTONIO MARIA FIGUEIRA
41123 - SERGIO LUIZ DA CRUZ
41124 - REGINALDO VICENTE
41126 - LEVI STANECK
44754 - JOSÉ CARLOS B. DE ALMEIDA
44758 - MARCOS SOARES ELIAS
44761 - ALTAIR RODRIGUES
44762 - EDMAR VITAL MARQUES
44763 - ERY TORRES DE PAULA
44765 - FLAVIO SOUZA TEIXEIRA

Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense convoca os
trabalhadores abaixo relacionados para comparecer à sede
do sindicato para receber seus alvarás referentes ao processo
judicial da “meia hora de refeição”. A entrega será na 2ª feira,
dia 12/6, às 10h, na Rua Gustavo Lira, 9 - Centro - VR.

‘MEIA HORA DE REFEIÇÃO’

Sindicato publica nova
convocação para

entrega de alvarás

44767 - JOILSON GONZAGA DOS SANTOS
44769 - JOSÉ MARIO VIANA
44772 - LINDOMAR YAMAGUTI
44773 - MARCELO MAGESTE
47554 - ANTONIO LUCIANO DE OLIVEIRA
47555 - ALEXANDRE DA SILVA
47557 -  RICARDO BITTENCURT DE MOURA
47558 - PAULO BENEDICTO FERREIRA
47559 -  MARCELO RODRIGUES DE ALMEIDA
47562 - HECKEL DANTON COSTA
47568 - LACEDAYAMON DE OLIVEIRA
47580 - LEONARDO AUGUSTO CATHARINO
47581 - FERNANDO V. DA ROCHA JUNIOR
47582 -FABIO ALEXANDRE V. DOS SANTOS

51754 - GUILHERME G. DE FREITAS
51756 - PAULO ROBERTO DE SOUZA FILHO
51758 - MARCUS VINICIUS DO N. SOARES
51761 - PAULO JOSE ABRANTES PINTO
51762 - LEANDRO JUNIOR DE A. RAMOS
51763 - ALEXANDRE MENDES DE O. REIS
51781 - DIOGO THEODORO LAGO
51757 - LUIS CARLOS DA SILVA

O Sindicato dos Metalúrgicos
convoca os trabalhadores, abaixo
relacionados, a comparecer a sua
sede, localizada na Rua Gustavo
Lira, 9 - Centro - Volta Redonda,
trazendo original e cópia: RG,
CPF, PIS e Carteira de Trabalho
(foto e verso da foto). O horário
para o comparecimento é de 8h
às 12h e de 13h30 às 17h.

Sindicato convoca
para atualização
de documentos

Receita abre na
quinta consulta ao

1º lote de restituição
do IR 2017

Cerca de 1,6 milhão de contribuintes
serão contemplados. Por lei, idosos e
pessoas com deficiência ou com doença
grave têm preferência pela restituição
no 1º lote. e Para saber se teve a
declaração liberada, o contribuinte deve
acessar a página da Receita na internet
(idg.receita.fazenda.gov.br) ou ligar para
o telefone 146.

DESCONTOS ESPECIAIS PARA SINDICALIZADOS


