Presidente da Central, Clàudio
Janta, se licencia com a
intenção de concorrer à
Deputado Federal

Na última quinta-feira (7) o dirigente Clàudio
Janta licenciou-se do cargo de Presidente
da Força Sindical-RS com a intenção de
concorrer às eleições de outubro buscando
uma vaga como Deputado Federal.Apesar
de uma trajetória de mais de 30 anos no
Movimento Sindical, foi no Legislativo
Municipal que Janta, atualmente vereador
em seu segundo mandato, conquistou o que
considera os maiores feitos em prol dos
trabalhadores: a aprovação dos projetos dos
Postos de Saúde 24 horas e da Escola de
Tempo Integral. Por isso acredita que com a
atuação política pode lutar mais ativamente
pela melhoria de vida dos trabalhadores e
de suas famílias.O dirigente também se
licencia dos cargos de Presidente da
Fetracos-RS e Secretário-geral do
Sindec-POA.

Mais notícias do período Junho de 2018
* Supremo mantém fim do imposto sindical obrigatório

* Estudantes têm até hoje para se inscrever no ProUni
* Greve dos caminhoneiros fará inflação acelerar este mês, diz BC
* Após redução do diesel, vereador Clàudio Janta entra na Justiça para baixar
tarifa de ônibus
* Imposto sindical entra em semana decisiva no Supremo
* TST aprova Instrução Normativa sobre normas processuais introduzidas pela
Reforma Trabalhista
* Brasil perdeu 1,3 milhão de empregos na indústria entre 2013 e 2016
* ‘Custo do desmonte dos sindicatos será muito alto para a sociedade’
* Setor de serviços cresce 1% de março para abril, diz IBGE
* Fed indica que juros vão subir mais este ano e pressão sobre o Brasil aumenta

* Regulamentado saque de contas inativas do PIS/Pasep a todas as idades
* Criança ou adolescente sofre acidente de trabalho a cada três horas e meia
* Começam hoje as inscrições para o Sisu
* Estimativa para salário mínimo em 2019 é de R$ 998
* Desemprego acelera para 12,9% em abril e atinge 13,4 milhões de pessoas
* Diretor Geral da OIT, Guy Rider recebe em audiência oficial a direção da ADS
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