Central e OIT discutem Trabalho
Decente para Juventude
Na manhã desta terça-feira (31) o Sindec
sediou uma reunião com a Responsável
pela Área de Empregos da Organização
Internacional do Trabalho, Anne Caroline
Posthuma e o Assessor de Comunicação de
Dados, Hélio Gama Neto.Os representantes
da OIT se reuniram com o diretor de
Assuntos Relacionados à Cultura e
Formação Profissional, Jefferson Tiego da
Silva e o Diretor Alex dos Santos, que é o
Secretário de Juventude da Força Sindical
Nacional. O dirigente Lélio Falcão,
representou a Central do Estado na
ocasião.Na pauta do encontro estava o
Trabalho Decente para a juventude além da
agenda estadual da Organização.“O
contexto político e econômico do País afeta
não apenas os que já estão empregados,
mas também àqueles que buscam pela sua
primeira oportunidade de trabalho: os
jovens. Se neste contexto só o fato de não
possuir experiência profissional já é motivo
suficiente para eliminar o jovem de uma
possível entrevista, imagine aqueles que
ainda estão à margem dessa realidade,
como mães adolescentes, jovens infratores.
Enfim, acredito que todos mereçam uma
oportunidade e debater políticas nesse
sentido é o primeiro passo de uma
construção”, analisou Alex.

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
* Centrais Sindicais lançam o site radiopeaobrasil.com.br
* 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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