Ministério do Trabalho atende
processo da Fetracos-RS e
cancela registro sindical do
Sintracodiv

Em decisão publicada no Diário Oficial da
União da última terça-feira (19), o Ministério
do Trabalho cancelou o registro sindical do
Sindicato dos Trabalhadores em
Concessionárias e Distribuidoras de
Veículos do Estado do Rio Grande do SulSintracodiv. A Fetracos-RS e seus
sindicatos filiados haviam protocolado
recursos administrativos em processo, tendo
em vista que as entidades filiadas já
representam os trabalhadores do setor em
suas respectivas cidades.Para a assessora
jurídica da Federação, Dr.ª Carmen Pinto, o
posicionamento do MT é uma conquista.“A
decisão é uma vitória, pois consolida a
representatividade das entidades sindicais
que se transformou em luta em favor dos
trabalhadores. O Sintracodiv veio na
contramão de tudo desde o início, dividindo
e fragilizando a categoria. Com a decisão
ele deixa de ter o registro sindical e não
poderá fazer qualquer ato em nome dos
trabalhadores do setor”, explica a advogada.

Mais notícias do período Dezembro de 2017

* Presidente da Central fala sobre recuperação fiscal do Estado
* Proposta para Previdência afetará 1,16 milhão no campo
* Sindec-POA lança campanha "Antecipe suas compras de Natal"
* Altas de luz e gás têm impacto quase 3 vezes maior sobre pobres, diz Ipea
* Trabalhador com carteira assinada teme mudança com a reforma, revela
pesquisa
* INSS cancela mais de 80% dos benefícios convocados desde agosto
* Sindec solicita à Câmara de Vereadores audiência pública para debater o
projeto de aumento do IPTU
* Dieese lança app “Negociando” para ajudar nas convenções e acordos

* Central debate ações jurídicas e sindicais para o enfrentamento da Reforma
Trabalhista
* Exportações animam segmento de caminhões
* Empresas podem optar até 20 de dezembro pela antecipação do eSocial
* Profissionais podem se inscrever até esta terça-feira no programa Mais
Médicos
* Central promove Seminário sobre a Reforma Trabalhista
* Participação da Força Sindical no Conselho Geral da CSI, Bruxelas, Bélgica
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