Centrais Sindicais lançam o site
radiopeaobrasil.com.br

As quatro centrais sindicais – Força
Sindical, UGT, CSB e Nova Central –
lançaram hoje (23) o site
radiopeaobrasil.com.br, que pretende levar
as pessoas informações sobre trabalho,
economia, política , sociedade, sob o olhar
dos trabalhadores. “O objetivo é criar um
site de interesse geral, popular e de alto
nível”, afirmou João Carlos Gonçalves,
Juruna, secretário-geral da Força Sindical.O
presidente da UGT, Ricardo Patah, falou
sobre a importância de criar um instrumento
para debater temas de interesse dos
trabalhadores. “Nesse primeiro momento
estamos vivendo grandes transformações e
o site vai mostrar isso”, declarou.O
diretor-geral do Diese, Clemente Ganz
Lúcio, falou do esforço de unir o movimento
sindical e compreender o que está
acontecendo neste momento.Um Novo
Brasil em DebateNo evento foi realizado o
debate sobre o tema: "Um Novo Brasil em
Debate", com os palestrantes Aldo Rebelo,
ex-ministro e autor do documento “Manifesto
pela União Nacional” e Luiz Gonzaga
Belluzzo, professor de Economia da
Unicamp, com a mediação de Marcos
Verlaine, analista político e assessor
parlamentar do Diap.O professor Belluzzo
disse que dada a necessidade de
realimentar as esperanças é preciso ser
muito realista, muito crítico e fazer uma
reflexão social, política e econômica. "Não
podemos ficar alimentando ilusões de que o
País vai melhorar espontâneamente. A
economia vai começar a se recuperar de
forma lenta, o emprego mais tarde, o
investimento mais tarde ainda. O Brasil está
em um período delicado. Isso não começou
nesse governo, mas em 2015", disse.O
ex-ministro Aldo Rebelo afirmou que o Brasil
dos nossos sonhos é um País
independente, soberano, desenvolvido, com
um alto padrão de industrialização, de

ciência, de tecnologia, com Forças Armadas
aptas a defender nossa soberania e nossa
riqueza. “A segunda grande plataforma”,
continuou Rebelo, “é a redução da
desigualdade, os abismos sociais que
separam os brasileiros. É preciso melhorar a
educação, saúde, quantidade e qualidade
de emprego. Emprego de alta tecnologia e
melhor remuneração”.“ A terceira grande
plataforma”, concluiu, “ é um Brasil
democrático onde os pobres e os
trabalhadores possam partilhar as decisões
importantes sobre os destinos, sobre o
futuro da nossa pátria”.Greve de 1917Foi
lançada a revista Greve de 1917, em
homenagem aos 100 anos da Greve Geral
de 1917, a primeira greve geral realizada no
Brasil em julho daquele ano, em São Paulo,
por operários anasquistas. Lançada pelo
Centro de Memória Sindical (CMS), a revista
mostra que esta foi um das greves mais
abragentes e longas da história do Brasil.
Segundo Carolina Maria Ruy, coordenadora
do CMS, foi necessário cerca de um ano de
pesquisas para ter um conhecimento mais
profundo do movimento. "Contamos com o
importante auxílio de José Luiz Del Roy,
João Guilherme Vargas Netto, Ayrton
Fernandes e Gláucia Fracario", completa
Carolina que destaca que neste ano a Vila
Maria Zélia, local onde moravam os
trabalhadores, também completa 100 anos.
Força Sindical Brasil

Mais notícias do período Outubro de 2017
* Ação na Justiça pede publicação da lista suja

* Brasil não cumpre meta de erradicar trabalho infantil até 2016, mostra relatório
* Sindec-POA tem vagas disponíveis no Grupo Maturidade Ativa Ipanema
* STIMMME-BG tem ação de valorização a autoestima no Outubro Rosa
* Comerciários de Porto Alegre se solidarizam com metalúrgicos de Catalão
(GO)
* Sindnapi RS elege novos coordenadores e delegados para o Congresso
Nacional

* Senalba/RS garante acessibilidade universal à agencia de emprego
* Sindec Canoas recebe Ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira
* Trabalhadores fazem Ato em solidariedade ao povo da Venezuela
* Fraude do FGTS atinge cinco milhões de pessoas
* Empregadores domésticos têm até hoje para pagar guia de setembro do
eSocial
* Comerciários de Porto Alegre iniciam negociação e Reforma Trabalhista já se
mostra um entrave na garantia de direitos
* Diretoria de Elvio de Lima é reeleita para o STIMMME-BG
* Temer promete a sindicatos regulamentar contribuição em 15 dias
* Em um ano, desemprego cresceu 9,25% no Brasil
* Desempregados são 13,1 milhões de pessoas FONTE: Subseção do Dieese
na Força
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