Central alinha participação em
Mobilização do dia 10/11

As Centrais sindicais estão se preparando
em Porto Alegre para a mobilização em
favor dos direitos trabalhistas e
previdenciários que ocorrerá no próximo dia
10. Na manhã desta terça-feira (1)
dirigentes da Força Sindical-RS se reuniram
para alinhar a participação no ato, além de
discutir o impacto da Reforma Trabalhista
nas entidades sindicais.“Diante da iminência
da validade da Reforma, o movimento
sindical tem que dar o recado de que a luta
continua. A nossa própria história já diz por
si só que encontraremos um caminho para
fazer esse enfrentamento”, disse o diretor
Claudio Correa.Para o Presidente da
Central, Clàudio Janta, é o momento dos
sindicatos mostrarem sua força e
conscientizar os trabalhadores da sua
importância. ”Há muito tempo vem sendo
orquestrado a questão de acabar com os
sindicatos, mas não podemos desistir.
Temos que mostrar transparência aos
trabalhadores e ir para o enfrentamento”,
frisou.Ainda neste mês a Central irá
promover um seminário sobre a Reforma
Trabalhista e seus aspectos no ponto de
vista jurídico, para orientar as entidades
filiadas.

Mais notícias do período Novembro de 2017
* Dirigente participa de intercâmbio sindical no Japão
* Por que nunca fui chamado para entrevista?

* Diretor do Sindec-POA recebe medalha Floriceno Paixão Mérito do Trabalho
* Senalba RS mantém serviço de homologação de rescisões
* Centrais convocam greve nacional dia 5 contra reforma da Previdência e em
defesa dos direitos
* Central alinha ações jurídicas e sindicais para o enfrentamento da nova
legislação trabalhista
* Educadores de Caxias do Sul aprovam greve a partir de 27 de novembro

* Central reúne corpo jurídico para discutir o enfrentamento da Reforma
Trabalhista
* Reforma trabalhista: MP cria novas dúvidas
* Comerciários de São Gabriel comemoram o seu dia com festa oferecida pelo
Sindicato
* Governo libera R$ 1,7 bi do PIS/Pasep para aposentados a partir desta sexta
* Trabalhador teria de contribuir 44 anos para ter teto da aposentadoria
* Cerca de 205 milhões de mulheres têm diabetes no mundo, alerta OMS
* Ato das Centrais reúne centenas em defesa dos direitos trabalhistas e
previdenciários
* Força Sindical vai integrar Dia Nacional de Mobilização amanhã
* Aposentados do RS promovem ação alusiva ao idoso
* Publicada medida que reduz juros para empréstimos a aposentados e
pensionistas
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