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Dia 30 de junho:
nova GREVE GERAL

As lideranças das centrais sindicais
brasileiras se reuniram no início
do mês, na sede regional da Nova
Central Sindical de Trabalhadores
(NCST), em São Paulo, e confir-
maram 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 traba-
lhadores e trabalhadoras sobre os
riscos que corremos de perda de
direitos trabalhistas, culminando
numa nova greve geral.
Sindicalistas do Sul Fluminense
estão se organizando para
mobilizar trabalhadores das mais
diversas categorias e a população
em geral para parar o comércio,
a indústria, os transportes e os
bancos, alcançando assim um
resultado ainda maior que a
paralisação da primeira greve
geral, já o  nível de consciência
está maior em todo o país.

Essa foi uma afirmativa usada
pelo Ministro Henrman Benjamin
(relator), na semana passada,
sobre o julgamento da chapa
Dilma/Temer, no STF, quando
a corte absolveu Dilma e Temer,
acusados de abuso de poder
político e econômico na elei-
ção de 2014.

O presidente golpista tratou de
se articular com alguns minis-
tros para não ser derrotado e
garantir a sua absolvição.  Um
deles foi o Napoleão Nunes
Maia Filho, que também teve
seu nome citação na delação
premiada da JBS – a mesma
que colocou Temer na corda
bamba política. O outro é
Gilmar Mendes, o “vendedor
de sentenças”, conhecido pelo
desrespeito ao Tribunal Supe-
rior do Trabalho (TST) e aos
seus integrantes, que foi
flagrado em uma gravação
feita pela Polícia Federal em
negociação sobre a aprovação
do projeto de lei que pune
abuso de autoridade.

Será que se fosse o governo da
Dilma as coisas se dariam da
mesma forma? Fica a pergunta.

“Posso até
participar do

velório, mas não
vou carregar

caixão”

Trabalhadores elegem
a nova CIPA da Nissan

Na última sexta-feira (9/6), tra-
balhadores da Nissan elegeram
os seus representantes na Co-
missão Interna de Prevenção de
Acidentes (CIPA). O sindicato pa-
rabeniza os eleitos e se coloca à
disposição para orientar no que
for necessário.
Foram eleitos como titulares: Carlos
dos Santos Munck, Cristiane Da-
masceno dos Santos, Cristiano An-
derson de S. Matsumura e Vanderson
Rosa Pereira. E na suplência: João
Carlos da Costa, Erick Pereira
Mendes e Maria Cristina S. Dias
Francisco.
Nunca foi tão relevante como na

atualidade o foco na saúde e segu-
rança do trabalhador. Afinal, um
ditado antigo diz: “a vida não tem
preço já que é o nosso maior patri-
mônio”. Raciocinando em torno
desses valores, a principal respon-
sabilidade de um cipista  é a de
prezar pela saúde e segurança no
ambiente corporativo. Identificar os
riscos em potencial no ambiente de
trabalho. E como fazer isso?
Aí vão algumas dicas importan-
tes: estabelecer um plano de ação
preventiva, realizar inspeções de se-
gurança e divulgar informações rela-
tivas à segurança e à saúde no
ambiente de trabalho.



11ª Festa do
Trabalhador reúne

mais de 4 mil
metalúrgicos

Sucesso total em mais uma edição
da Festa do Trabalhador, no último
dia 4/6, no Recreio dos Traba-
lhadores. Metalúrgicos puderam
encontrar amigos, confraternizar e
aproveitar a manhã com a família,
concorrendo a sorteios e pre-
miações de até R$ 20 mil.

Nas palavras do presidente, Silvio
Campos: “É sempre uma grande

satisfação pra gente poder entregar
premiações para os nossos com-
panheiros 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”.

Reforma
trabalhista

sindical passa
na Comissão
de Assuntos
Economicos

Depois de 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, no último
dia 6/6, o projeto de lei da reforma
trabalhista sindical. O relator da
matéria, senador Ricardo Ferraço
(PSDB-ES), relata o projeto tam-
bém na Comissão de Assuntos
Sociais (CAS). A matéria poderá co-
meçar a ser discutida no colegiado
amanhã (14).
A intenção do governo é aprovar o
projeto até o final deste mês.
Depois de ser examinado pela CAS,
o projeto ainda vai ser discutido e
votado pela Comissão de Consti-
tuição 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 pro-
jeto. O primeiro da bancada do PT,
senador Paulo Paim (RS); o
segundo apresentado pela sena-
dora Vanessa Grazziotin (PCdoB-
AM); o e terceiro da senadora
Lídice da Mata (PSB-BA).


