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Trabalhadores comemoram
o Dia do Trabalhador

CNTI parabeniza 
promulgação 
da PEC dos 
domésticos

Presidente da CNTI, José 
Calixto Ramos, e a secretá-
ria para Assuntos de Traba-
lho da Mulher, do Idoso e 
da Juventude, Sônia Zerino, 
participam da sessão solene 
do Congresso Nacional que 
promulgou a Emenda Consti-
tucional 72/2013 que garante 
novos direitos trabalhistas aos 
empregados domésticos.
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CNTI promove 
encontro de 
Homologadores

Encontros visam aprimorar 
a formação e o autoconheci-
mento dos participantes, por 
meio de palestras e debates que 
demonstrem os principais pro-
blemas e perspectivas envol-
vendo as rescisões contratuais 
de trabalho.
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Veja a Palavra do Presidente na Página 3

70 ANOS DE CLT
Câmara terá 
comissão para 
avaliar fim do Fator

O presidente da Câmara dos De-
putados, Henrique Eduardo Alves, 
informou aos representantes sindi-
cais que vai formar uma comissão 
com indicados de todos os partidos 
para estudar uma solução para o 
Fator Previdenciário (PL 3299/08). 
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Ato democrático com 
a participação de vá-
rios políticos marca 

1º de Maio Unificado, com 
discursos contra e a favor do 
governo federal. Sobre os 70 
anos da CLT, Calixto afirma: 
“Centrais não vão aceitar 
que qualquer direito traba-
lhista seja flexibilizado”. 

Página 5

A Consolidação das Leis do 
Trabalho, dispondo sobre ordena-
mentos básicos imprescindíveis 
para as relações entre o trabalho e 
o capital no Brasil, na forma da ga-
rantia constitucional conquistada na 
Constituinte de 1988, é a platafor-
ma mínima de direitos que assegura 
proteção à classe trabalhadora. Sem 
ela, a exploração do trabalho, com 
certeza, seria ainda muito maior. 

Unicidade sindical durante
7ª marcha a Brasília

A Nova Central (NCST), as demais centrais   
sindicais e os movimentos sociais reuniram cer-
ca de 50 mil trabalhadores durante a 7ª Marcha a 
Brasília. Ato revelou  mais uma vez a demonstra-
ção de unidade e mobilização pelos tratados traba-
lhistas em discussão pelo Congresso. 
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1º de maio - Dia do Trabalhador
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Entre os dias 8 e 10 de maio, 
Paraná, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul e Mato Gros-

so do Sul reafirmam união pela 
classe trabalhadora do setor Têx-
til, Vestuário, Couro e Calçados. 
Saldo mais do que positivo no 7º 
Fórum Sindical Sul que reuniu 
em Campo Grande cerca de 200 
dirigentes sindicais e trabalhado-
res dos quatro estados.

O vice-presidente da FETIEP, 
Francisco Rodrigues da Silva So-
brinho, representou a Federação 

7º Fórum Sindical Sul dos Trabalhadores
do setor Têxtil, Vestuário, Couro e Calçados

Jornal da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria

no evento conduzindo também a 
comitiva paranaense. “Percebi pelo 
que acompanhei dos fóruns ante-
riores um aumento na participação 
dos sindicalistas a cada ano. Isso 
mostra que o Fórum se consolida e 
ganha mais corpo, o que contribui 
muito para o debate, para o surgi-
mento de novas ideias e para o for-
talecimento da classe trabalhadora 
do setor”, avaliou Francisco.

Do Paraná, marcaram pre-
sença dirigentes e trabalhadores 
do Sindicato dos Trabalhadores 

nas Indústrias do Vestuário de 
Apucarana e Região (STIVAR); 
Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias de Confecção e das 
Costureiras de Cianorte e Re-
gião (SINDCOST); Sindicato 
dos Empregados nas Indústrias 
do Vestuário e Confecção em 
Geral de Francisco Beltrão (SIN-
DECONFAB); Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias de 
Fiação e Tecelagem e do Vestu-
ário de Goioerê (SINDTEXTIL/
SINDTFT); e do Sindicato dos 

Trabalhadores nas Indústrias do 
Vestuário de Cascavel e Região 
(SINTRAVEST). Também re-
presentou o Estado no Fórum o 
Diretor Secretário da CNTI no 
Paraná, Nelson Luiz Bonardi.

O evento contou ainda com as 
presenças de Wanilton Reis dos 
Santos, Secretário Nacional do 
DEPATEXTIL/CNTI,  do presi-
dente da CNTI e da NCST, José 
Calixto Ramos e do diretor de 
Educação da CNTI, José Regi-
naldo Inácio.
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3Palavra do Presidente

O presidente da CNTI, 
José Calixto Ramos, e a 
secretária para Assuntos do 
Trabalho da Mulher, Idoso 
e Juventude, Sônia Zerino, 
participaram, no Plenário 
do Senado Federal, da ses-
são solene do Congresso 
Nacional que promulgou 
a Emenda Constitucional 
72/2013 que garante novos 
direitos trabalhistas aos em-
pregados domésticos.

A aprovação da PEC 
coloca fim a uma luta his-
tórica da categoria e ga-
rante igualdade de direitos 
a todos os trabalhadores. 
A nova legislação dá aos 
empregados domésticos os 

Dia 1º de maio

CNTI parabeniza promulgação da PEC dos domésticos
mesmos direitos já garanti-
dos aos demais trabalhado-
res no Brasil.

De acordo com a nova 
legislação, os trabalhadores 
domésticos passam a ter, de 
forma imediata, direito a jor-
nada de trabalho definida, 8 
horas diárias e 44 semanais, 
e horas extras. Já o Fundo de 
Garantia do Tempo de Ser-
viço, salário família, adicio-
nal noturno, auxílio-creche 
e seguro desemprego ainda 
devem ser regulamentados. 
Segundo o ministro do Tra-
balho e Emprego, Manoel 
Dias, as normas pendentes 
na proposta devem sair em 
cerca de 90 dias.

José Calixto Ramos - Presidente da CNTI

Como acontece todos os 
anos, comemoramos o 
dia 1º de maio. No entan-

to, este Dia do Trabalhador teve 
um motivo especial – 70 Anos 
da Promulgação da 
Consolidação das 
Leis do Trabalho 
(CLT). Considerada 
como a lei trabalhis-
ta mais avançada do 
mundo.

Esse reconheci-
mento não significa 
dizer que os traba-
lhadores estejam na-
dando, permanen-
temente em águas 
claras e mansas. Vez 
por outra, enfren-
tamos verdadeiras 
tempestades.

Muitos desejam 
modernizar a CLT, 
afirmando que já 
está ultrapassada. 
Outros tantos, como 
nós, queremos ape-
nas atualizá-la.  Já 
restou bastante cla-
ro que a corrente da 
modernização pretende mesmo 
é reduzir ou até mesmo extin-
guir direitos.

Não é a toa que desejam 
modernizar a lei para que o 
acordado tenha prevalência 
sobre o legislado e assim 
por diante.

A comemoração 
do dia 1º de maio é 
realizada das mais 
diversas formas mas 
é, acima de tudo, uma 
manifestação que se 
reacende a vigilância 
permanente e uma 
forma de convidar 
os trabalhadores e 
trabalhadoras para 
se engajarem na luta 
para a conquista das 
suas reivindicações. 
Algumas históricas 
como, por exemplo, 
a redução da jornada 
de trabalho para 40 
horas sem redução 
de salário e tantas 
outras.

C o i n c i d e n t e -
mente ainda luta-
mos, atualmente, 
pela redução da 
nossa jornada de 

trabalho, como lutavam as te-
celãs da época, muitas delas 
pagaram com a própria vida.

De certa forma, essa data é 
comemorada com uma mistura 
de tristeza e alegria. Tristeza 
por sabermos que foram ceifa-

das muitas vidas e alegria por 
termos a graça de poder dar 
continuidade às lutas dos nos-
sos antepassados.

“Muitos 
desejam 

modernizar a 
CLT, afirmando 

que já está 
ultrapassada. 
Outros tantos, 

como nós, 
queremos 

apenas 
atualizá-la. Já 

restou bastante 
claro que a 
corrente da 

modernização 
pretende 
mesmo é 

reduzir ou 
até mesmo 
extinguir 
direitos.”
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Em uma demonstra-
ção de unidade e 
mobilização, as cen-

trais sindicais e os movi-
mentos sociais reuniram 
cerca de 50 mil trabalha-
dores durante a 7ª Marcha 
a Brasília. Para a multidão 
que empunhava bandei-
ras, faixas e balões, em 
camisetas coloridas que 
identificaram as centrais 
sindicais – Força Sindical, 
CUT, CTB, Nova Central 
e UGT – os oradores sin-
dicais destacavam a im-
portância dos movimentos 
sindicais e sociais se uni-
rem para pressionar o go-
verno da presidenta Dilma 
a avançar nas conquistas 
que marcaram os últimos 
10 anos do Brasil.

As lideranças e delega-
ções de todos os estados do 
Brasil estiveram em Brasí-
lia para o grande evento 
que contou com engaja-
mento de várias confede-
rações, entre elas: a CNTI, 
CONTRATUH, CSPB, 
CNTTT e entidades de di-
versas outras áreas.

O objetivo da manifes-
tação foi ampliar as ne-
gociações com o governo 
federal, o cumprimento 
das históricas reivindica-
ções da classe trabalhado-
ra, seguindo com as ban-
deiras de lutas: o fim do 
fator previdenciário, a 

Centrais demonstram unidade
na 7ª Marcha a Brasília

regulamentação da Con-
venção 151 da Organiza-
ção Internacional do Tra-
balho (OIT), a instituição 
da jornada de trabalho de 
40 horas, a ratificação da 

Convenção 158 da OIT - 
que inibe a demissão imo-
tivada, o investimento de 
10% do PIB na educação, 
a valorização dos traba-
lhadores aposentados e 

pensionistas, entre outras 
reivindicações.

O movimento chama-
do de “Marcha da Classe 
Trabalhadora por Desen-
volvimento, Cidadania e 

Valorização do Trabalho”, 
destacou-se por ser um 
manifesto em defesa de 
uma agenda unitária das 
centrais sindicais que for-
talecerá a luta dos traba-
lhadores. “A marcha unifi-
cada das centrais marca a 
unidade dos movimentos 
sociais em defesa da so-
berania nacional e do Bra-
sil. Queremos que nossa 
presidente Dilma, receba 
nossa pauta de reivindica-
ções, diante deste colorido 
que desfila em Brasília e 
que mostra essa integra-
ção nacional da classe 
trabalhadora”, enfatizou o 
presidente da Nova Cen-
tral e, também, da Confe-
deração Nacional dos Tra-
balhadores na Indústria, 
José Calixto Ramos. 

Centrais sindicais se reúnem com Dilma Rousseff
Os representantes das 

centrais sindicais saíram 
com posições divergen-
tes da reunião com a 
presidenta Dilma Rous-
seff para tratar da pauta 
de reivindicações dos 
trabalhadores, entre elas 
a redução da jornada de 
trabalho sem redução de 

salários e o fim do fator 
previdenciário. Para José 
Calixto, esta reunião foi 
fundamental para aproxi-
mar governo e trabalha-
dores.

“Todo diálogo com o 
governo é válido para con-
seguirmos alguns avanços, 
evitar retrocessos e ajudar 

a classe trabalhadora do 
Brasil”, disse.

Dilma assinou decreto 
que internaliza a Conven-
ção 151 da Organização 
Internacional do Trabalho 
(OIT), que estabeleceu o 
princípio da negociação 
coletiva entre trabalhado-
res públicos e governo. 
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Mais de 1,1 milhão 
de trabalhadores 
e trabalhadoras 

compareceram na Pra-
ça Campo de Bagatelle, 
em São Paulo, ao ato 
unificado em homena-
gem ao dia 1º de Maio. 
O ato foi promovido 
pelas Centrais Sindicais 
- Nova Central Sindical 
de Trabalhadores, Força 
Sindical, CTB e UGT.

No ato político par-
ticiparam o senador 
Aécio Neves (PSDB-
-MG), os ministros Ma-
noel Dias, do Trabalho, 
e Gilberto Carvalho, da 
secretaria geral da Pre-
sidência da República, 
o prefeito de São Paulo, 
Fernando Haddad, além 
dos senadores Rodrigo 
Rolemberg (PSD-DF) 
e o deputado Roberto 
Santiago (PSB-SP), en-
tre outros.

O evento se trans-
formou em uma come-
moração democrática, 
com shows e sorteios, 
mas, com muitas refle-
xões sobre as condições 
do trabalho no Brasil. A 
unidade das centrais sin-
dicais mostrou a capaci-
dade do movimento sin-
dical nas lutas da classe 
trabalhadora. Vários po-
líticos participam do 1º 
de Maio Unificado com 
discursos contra e a fa-
vor do governo federal.

O presidente da Nova Central e da CNTI, José Calixto, saudou a grande festa e destacou 
a importância da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), uma conquista da classe tra-
balhadora que, neste ano de 2013, completa 70 anos. “A CLT é fundamental para a vida 
de todos os trabalhadores e trabalhadoras do nosso País. A Nova Central, e acredito que 
todas as demais centrais sindicais, jamais vão aceitar que qualquer direito trabalhista seja 
flexibilizado”, afirmou José Calixto.

Trabalhadores comemoram 
o Dia do Trabalhador

Um dos debates des-
tacou as consequências 
negativas da inflação 
sobre a classe traba-
lhadora. Segundo o 
prefeito de São Paulo, 
Fernando Haddad, é 
possível que já nos pró-
ximos indicadores, o 
percentual inflacionário 
tenha uma leve baixa, 
mas independente dos 
apontadores, a classe 
trabalhadora continua-
rá a obter ganhos reais 
acima da inflação. Para 
o deputado federal Ro-
berto Santiago, é preci-
so ficar atento com os 
índices que a inflação 
vem atingindo, mas não 
é uma questão que possa 
ser considerada assusta-
dora. “A inflação que 

ai está não me assusta, 
porque a inflação do to-
mate foi uma especula-

ção que já acabou, foi 
uma sacanagem. Creio 
que estão utilizando po-

liticamente essa situa-
ção econômica para fins 
políticos eleitorais”.

Em defesa
da CLT
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CNTI promove Encontro de Homologadores

Encontros visam aprimorar a formação e o autoco-
nhecimento dos participantes, por meio de palestras e 
debates que demonstrem os principais problemas, al-
ternativas e perspectivas em função das mudanças na 
Lei (portarias, instruções normativas e regras) envol-
vendo as rescisões contratuais de trabalho.

n Paraná - 10º Encontro
Realizado em Curitiba/PR, nos dias 

6 e 7 de fevereiro, o Encontro Regional 
de Homologadores do Plano da CNTI, 
contou com o apoio da 1ª Secretaria 
da CNTI na Região Sul. O presidente 
da FETIEP, Luiz Ary Gin, prestigiou a 
abertura do encontro que reuniu homo-
logadores, funcionários e diretores sin-
dicais de todas as regiões do Paraná. 

n Goiás - 4º Encontro
Foi realizado em Goianira/GO, o En-

contro Regional de Homologadores do 
Plano da CNTI. Colaborou a Secretaria 
da Região Centro-Oeste. Cerca de 60 
pessoas participaram do encontro, que 
reuniu os Estados de Goiás e Tocantins.

n Amazonas - 9º Encontro
O Encontro Regional de Homo-

logadores do Plano da CNTI foi rea-
lizado nos dias 31 de janeiro e 1º de 
fevereiro/2013, na cidade de Manaus/
AM. A colaboração foi da 1ª Secretaria 
na Região Norte. Cerca de 85 pessoas 
participaram do evento.   

n Rio de Janeiro - 8º Encontro
Aconteceu na cidade do Rio de 

Janeiro/RJ, o Encontro Regional de 
Homologadores do Plano da CNTI. O 
Encontro contou com a colaboração da 
1ª Secretaria da CNTI na Região Su-
deste.  Cerca de 50 pessoas participa-
ram do evento. 

n Pará - 5º Encontro
Foi realizado em Belém/PA, o 

Encontro Regional de Homologa-
dores do Plano da CNTI. A colabo-
ração foi da 2ª Secretaria da CNTI 
na Região Norte. Participaram do 
evento os Estados do Pará e Amapá, 
com cerca de 50 pessoas.

n São Paulo - 3º Encontro
Foi realizado em São Paulo, o En-

contro Regional de Homologadores do 
Plano da CNTI. O evento contou com a 
colaboração da 2ª Secretaria da Região 
Sudeste da CNTI e de palestrantes de 
órgãos do governo como  Ministério do 
Trabalho e Emprego e do Ministério da 
Previdência Social. Cerca de 120 pessoas fizeram parte do encontro.

n Ceará - 11º Encontro
Foi realizado em Caucaia, no 

Ceará, o Encontro Regional de Ho-
mologadores do plano da CNTI. O 
evento contou com a colaboração 
da 1ª Secretaria da CNTI na Região 
Nordeste. Fizeram parte  do encontro 
65 participantes.

n Rio Grande do Norte - 
12º Encontro

Foi realizado em Natal/RN, nos 
dias 21 e 22 de fevereiro, o Encon-
tro Regional de Homologadores do 
plano da CNTI. O evento contou 
com a colaboração da 2ª Secretaria 
da CNTI na Região Nordeste. Par-
ticiparam do evento 77 pessoas.

n Santa Catarina - 7º Encontro
Foi realizado em Itapema/SC, o  

Encontro Regional de Homologado-
res, que contou com a participação de 
80 pessoas  e com  a colaboração da 2ª 
Secretaria da CNTI na Região Sul.

n Minas Gerais - 2º Encontro
O Encontro debateu diversas propostas, entre outros assuntos: 

As entidades sindicais reafirmam que no aviso prévio proporcio-
nal por tempo de serviço o trabalhador deve trabalhar no máxi-

mo 30 dias, sendo o restante dos 
dias do aviso indenizado; as enti-
dades sindicais devem fomentar as 
rescisões indiretas dos contratos 
de trabalho; garantir nas normas e 
notas técnicas do MTE a preferên-
cia da entidade sindical para fazer 
as homologações. 

n Rio Grande do Sul - 1º Encontro
Foi realizado o “Encontro 

Regional de Homologadores 
do Plano da CNTI no Estado 
do Rio Grande do Sul”, ocasião 
em que estiveram presentes 83 
participantes de várias regiões 
do Estado. Entre os temas em 
pauta: a importância da homo-
logação no processo de garantia de direitos sociais e humanos à classe 
trabalhadora e a relevância do cálculo rescisório na homologação.

n Pernambuco - 6º Encontro
Aconteceu em Recife/PE, o Encontro 

Regional de Homologadores. Bahia, Ser-
gipe e Alagoas também participaram do 
encontro, que contou ainda com a colabo-
ração da 3ª Secretaria da Região. Cerca de 
50 pessoas participaram do evento.     

Fiquem atentos ao Encontro Nacional de Homologadores em breve! 



7Secretaria para Assuntos de Trabalho da Mulher, do Idoso e da Juventude

Realizado em 8 de março, Dia Internacional da Mu-
lher, no auditório da Fetipa, o 7º Encontro de Mulheres 
Trabalhadoras nas Indústrias do Pará, com o tema “Mulher 
e Trabalho”, contou com a participação de mulheres de vá-
rios municípios participaram do encontro (fotos).

A mesa de abertura foi composta pelo Sr. Marival-
do Nazareno, Secretário da CNTI-PA; Sr. José Jacy Ai-
res Ribeiro, Presidente da Federação dos Trabalhadores 
na Indústria do Pará; Sr. Aguinaldo do Carmo Alcântara, 
Presidente da Federação dos Trabalhadores na Indústria 
da Construção e Mobiliário do Pará – Feticom-PA e Sônia 
Zerino, Diretora da Secretaria para Assuntos de Trabalho 
da Mulher, Idoso e Juventude – CNTI. 

Na abertura dos trabalhos foi destacada a força e a  cora-
gem da mulher de enfrentar vários desafios em seu dia a dia. 
O Sr. Aguinaldo Alcântara leu poema em homenagem a todas 
as mulheres presentes.

No encontro, houve apresentação de palestras com 
vários termas, entre eles, Saúde da Mulher no Trabalho, 
Dra. Marta de Freitas, Engenheira de Segurança no Traba-
lho; Avanços e desafios da Mulher no Mercado de Traba-
lho, Roberto de Sena Bentes, Supervisor Técnico do Die-
ese e Sonia Zerino, Diretora da Secretaria para Assuntos 
de Trabalho da Mulher, do Idoso e da Juventude CNTI; A 
Mulher e a Previdência Social, Dr. Celso Pimenta, Dire-
tor Nacional de Seguridade Social da NCST; Eliminação e 
Prevenção a todas as formas de Violência Contra a Mulher, 

CNTI participa do lançamento do
programa “Mulher: Viver sem Violência”

6º Encontro de Mulheres Trabalhadoras
da Indústria Têxtil de Castanhal-PA

2º Encontro de Mulheres Trabalhadoras 
nas Indústrias Extrativas PA/AP

Foto: http://www.cnti.org.br/Smulher/20
13/2encmulextrativasPA2013.htm

Foi realizado no dia 22 de março, no auditório da 
sede do Sindicato da Extrativa, o 2º Encontro de Mulheres 
Trabalhadoras nas Indústrias do Estado do Pará e Amapá. 

A mesa de abertura esteve composta pelo Sr. José 
Jacy Ribeiro Aires, Presidente da FETIPA; Sr. Marivaldo 
Nazareno, Secretário da CNTI-PA/AP; Sra. Sônia Maria 
Zerino, Secretaria para Assuntos de Trabalho, da Mulher, 
do Idoso e da Juventude da CNTI e o Sr. Paulo Façanha 
Serra, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na In-
dústria Extrativa dos Estados PA/AP.

O objetivo do evento foi homenagear as participantes 
pela passagem do Dia Internacional da Mulher, oferecen-
do oportunidade de  se congratularem no seu sindicato e 
participarem de discussões, conhecerem experiências que 
propiciam enriquecimento pessoal e desenvolvimento 
profissional. 

Foi realizado no dia 9 de março, o 6º Encontro de Mu-
lheres Trabalhadoras da Indústria têxtil de Castanhal(PA). 
O evento foi organizado pela CNTI, por meio da Secre-
taria para Assuntos de Trabalho da Mulher, do Idoso e da 
Juventude, Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Têxtil 
de Castanhal (PA), Federação dos Trabalhadores na Indús-
tria do Estado do Pará, e da 2ª Secretaria da Região Norte. 

Para o presidente do sindicato, o encontro é uma opor-
tunidade de interação, aprendizado e de troca de experiên-
cias entre as trabalhadoras. Ele destacou a importância do 
trabalho que a CNTI, por meio da Secretaria para Assuntos 
do Trabalho da Mulher, vem desenvolvendo em todo país. 

“Este trabalho é um grande incentivador das lutas co-
letivas das mulheres por igualdade de direitos no mundo do 
trabalho e na sociedade em geral.O movimento sindical é um 
instrumento importante para ampliar os direitos das mulheres 
trabalhadoras e, deste modo, colaborar com a conquista da 
justiça social”.

A atividade contou com apresentação de vídeos e 
palestras sobre: Combate de todas as formas de violên-
cia contra a mulher e meninas; A saúde da mulher traba-
lhadora e avanços e desafios da mulher no mercado de 

trabalho. Ao final 
do encontro foi 
aplicada avalia-
ção com as parti-
cipantes, entrega 
de certificados, e 
sorteios de brin-
des com os asso-
ciados.

Mulheres Trabalhadoras Paraenses reúnem-se com sucesso em 7º Encontro

Balé na CNTI

Foi realizado no Pa-
lácio do Planalto no dia 
13 de março, o lançamen-
to do programa “Mulher: 
Viver sem Violência”.  A 
diretora da Secretaria para 
Assuntos do Trabalho da 
Mulher, do Idoso e da 
Juventude, Sônia Zerino, 
participou do lançamento 
do programa. O evento 
contou ainda com a pre-
sença da presidenta da 
República, Dilma Rous-
seff, da Ministra Eleonora 
Menicucci, e demais autoridades do Legislativo, Executi-
vo e Judiciário.

“Mulher: Viver sem Violência” faz parte do programa de 
consolidação e ampliação da rede de enfrentamento a violên-
cia contra as mulheres.  Na ocasião, em homenagem ao dia 
Internacional da Mulher, foi entregue o Prêmio “Mulheres 
Rurais que Produzem o Brasil Sustentável”, promovido 
pela SPM e parceiros, a grupos e organizações produtivas 
que tenham se destacado no fortalecimento da sustentabi-
lidade em condições de segurança e soberania alimentar.

Em seu discurso Dilma defendeu “tolerância abaixo de 
zero” com a violência contra a mulher. Reforçou ainda, que 
a autonomia com estudo e trabalho é o segredo para garantir 
a dignidade da mulher. A presidenta disse que o país tem 
que ser um defensor intransigente dos direitos das mulheres; 
toda mulher deve ter o direito de viver sem medo.

Dra. Alessandra do Socorro, Diretora da Divisão Especia-
lizada no Atendimento à Mulher – DEAM de Belém-PA.

Durante a atividade foram aplicadas avaliações, e cons-
truída a “Carta das Mulheres de Belém do Pará”, pelo fim de 
todas as formas de violência contra a mulher. A motivação fo-
ram os índices alarmantes apresentados pela delegada, como 
também, do tráfico de pessoas, que preocupa o estado do Pará. 

O documento vai ser entregue às autoridades com-
petentes no estado, pelo Secretário da CNTI-PA e o pre-
sidente da Fetipa, o presidente da Fetracom-PA e outras 
lideranças sindicais, que pedem urgência para a resolução 
destas práticas.  

Mulheres trabalha-
doras de todo o Estado 
se reuniram no dia 24 
de março, no Centro de 
Educação Sindical da 
Fetiesc (Federação dos 
Trabalhadores de San-
ta Catarina), em Meia 
Praia, para um debate sobre o grave problema da violência 
doméstica, que vem crescendo de forma assustadora em to-
dos os municípios. Mais de 350 mulheres participaram do 
14° Encontro Estadual da Mulher Trabalhadora, promovido 
pelas secretarias da Mulher e da Juventude da Fetiesc.

O Grupo Teatral Biriba fez uma apresentação divertida 
no início do evento, seguida das participações da delega-
da da Polícia Civil, Fedra Luciana Konell, da psicóloga 
Alessandra Rodrigues de Mello, da escrivã da Delegacia 
da Mulher de Jaraguá do Sul, Marci Deretti e da advoga-
da do Sindicato dos Trabalhadores do Vestuário de Timbó, 
Dilma Marquetti. De acordo com a secretária da Mulher 
da Fetiesc, Elfi Hiller, a escolha do tema foi motivada pelo 
elevado número de casos de agressão e todo o tipo de hu-
milhações sofridas pelas mulheres em Santa Catarina, tan-
to em casa como no ambiente de trabalho.

O I Encontro de Mulheres Trabalhadoras na Indústria 
do Plano da CNTI/São Paulo reuniu cerca de 200 mulhe-
res, no dia 20 de março, em evento alusivo ao Dia Inter-
nacional da Mulher. O objetivo do encontro foi de traçar 
estratégias de ação para enfrentar as diferentes formas de 
discriminação e violência de gênero e raça no trabalho e na 
sociedade, em um cenário crescente de violência contra a 
mulher no estado de São Paulo.

A mesa de abertura esteve composta pelo Sr. Ozano 
Pereira, secretário da CNTI-SP e presidente da Federa-
ção dos Trabalhadores no Papel e Papelão Cortiça–SP, 
Sr. Nivaldo Parmejane, presidente da Federação dos Tra-
balhadores Indústria Têxtil-SP, Sônia Zerino, secretária 
de Trabalho, da Mulher, do Idoso e da Juventude; Tásia 
Ferreira, Antropóloga e Mestre em Educação; Maria dos 
Anjos Mesquita Hellmeister, Presidente do Sindebeleza; 
Maria Helena, diretora do Sindicato do Papel e Papelão-
-SP; Flávio Washington, presidente da Federação Nacio-
nal dos Joalheiros; José Jurandir, diretor da Fenatema-SP 
e Isaac de Oliveira, representando o Sr. Luiz Gonçalves, 
presidente da NCST-SP.

I Encontro de Mulheres Trabalhadores na Indústria de São Paulo

Trabalhadoras puderam debater sobre: Combate à Vio-
lência Contra a Mulher, Dra. Celi Paulino Carlota, Dele-
gada de Policia Titular da 1º Delegacia de Policia Defesa 
da Mulher - SP; O Papel da Mulher na Família - Sra.Tásia 
Ferreira, Antropóloga e Mestre em Educação; Desigualda-
des de Gênero no Mercado de Trabalho, Sra. Sônia Maria 
Zerino da Silva, Secretária para Assuntos do Trabalho da 
Mulher, do Idoso e da Juventude – CNTI; A Mulher e a 
Previdência, Dr. Celso Pimenta, Diretor Nacional de Se-
guridade Social da NCST e Advogado.

Através de muito esforço, as mulheres conquistaram, 
por competência, espaços da sociedade. Ainda há muito 
que fazer para combater as desigualdades e todo tipo de 
violência contra a mulher, assim alcançando uma socieda-
de justa e solidária.

Fetiesc realiza o 14º Encontro Estadual 
da Mulher Trabalhadora

Em homena-
gem ao Dia Interna-
cional da Mulher, a 
diretoria da CNTI 
dispensou todos os 
seus funcionários 
da sede, na tarde 
do dia 25 de março, 
para receber uma ho-
menagem especial, 
onde foram recep-
cionados com lan-
che, brindes e apre-
sentação do balé Copélia, com as alunas da Escola de 
Dança Noara Beltrami. A mesma homenagem foi re-
alizada para os funcionários do CTE no dia 16 de abril.

Dia Internacional
das Mulheres
A Subseção do Dieese na 
CNTI elaborou um Boletim 
Especial em comemoração 
ao 8 de março (http://www.
cnti.org.br/Smulher/2013/
bolespecial8marco.pdf)



8 Destaque do mês

A presidenta Dil-
ma Rousseff (foto) as-
sinou, durante reunião 
com representantes da 
7ª Marcha das Centrais, 
o decreto que internaliza 
a Convenção 151 da Or-
ganização Internacional 
do Trabalho (OIT). Ele 
estabelece o princípio da 
negociação coletiva para 
trabalhadores do setor 
público. A convenção foi 
ratificada pelo governo 
brasileiro em 2010, mas 
precisa ser adaptada à 
legislação nacional para 
entrar em vigor.

A partir do decreto, o 
governo pode começar 
a discutir a regulamen-
tação para colocar em 
prática os princípios da 
convenção. Depois de 
definidas, as regras têm 
que ser aprovadas pelo 

A CNTI não concorda 
com possíveis entendimen-
tos com o Governo Federal 
visando protelar a extinção 
do Fator Previdenciário. 
Esse instrumento é res-
ponsável pela redução, em 
cerca de 40%, do valor das 
aposentadorias. Ou seja, 
é um desfalque nos pro-
ventos dos trabalhadores e 
trabalhadoras, justamente 
quanto eles mais precisam.

“Não podemos aceitar 
a justificava de que essa 
questão não é prioritária 
nas pautas do governo, 
para a classe trabalhado-
ra ela é imprescindível”, 
afirma José Calixto Ramos, 

Câmara terá comissão
para avaliar fim do Fator
O presidente da Câma-

ra dos Deputados, 
Henrique Eduardo 

Alves, informou aos re-
presentantes sindicais que 
vai formar uma comissão 
com indicados de todos os 
partidos para estudar uma 
solução para o Fator Pre-
videnciário (PL 3299/08). 
“Essa discussão foi inicia-
da com o governo em maio 

do ano passado e precisa 
ser retomada”. Além dis-
so, ele vai marcar uma au-
diência com o ministro da 
Fazenda, Guido Mantega, 
para saber qual a posição 
atual do governo.

O governo havia con-
cordado com uma proposta 
de recalcular o Fator Previ-
denciário, que é o desconto 
do trabalhador que se apo-

senta mais cedo, mas de-
pois voltou atrás por causa 
da crise internacional.

O presidente da CNTI 
e da Nova Central, José 
Calixto Ramos, ficou sa-
tisfeito com a reunião e 
espera que os deputados 
concluam a votação. “Já 
ganhamos nessa Casa, 
mas o projeto acabou sen-
do vetado.”

Dilma assina decreto para 
começar a regulamentar 
Convenção 151 da OIT

Congresso Nacional.
A Convenção 151 pre-

vê, entre outros princí-
pios, a liberdade sindical 
e o direito à negociação 
coletiva para servidores 
públicos nos três níveis 
de governo: federal, esta-
dual e municipal.

CLT precisa de atualização, 
diz presidente do TST

Fim do Fator Previdenciário é uma
exigência dos trabalhadores

presidente da CNTI.
Por outro lado, não é 

possível concordar com a 
desoneração da folha de 
pagamento em favor de 
empresas que têm lucros 

elevados, reduzindo a ar-
recadação da Previdência 
Social. Essa tem sido um 
desculpa para não acabar, 
de vez, com o Fator Previ-
denciário.

Ao completar 70 
anos em 2013, a Con-
solidação das Leis do 
Trabalho indiscutivel-
mente precisa de atuali-
zação, disse o presiden-
te do Tribunal Superior 
do Trabalho, ministro 
Carlos Alberto Reis de 
Paula (foto). O ministro 
explicou que atualizar 
as normas, no entanto, 
não significa flexibili-
zar o direito trabalhista 
no sentido de reduzir as 
garantias dos trabalha-
dores.

Reis de Paula enfati-
zou a necessidade de a 
CLT compreender nor-
mas referentes às novas 
demandas do mercado 
de trabalho e de regu-
lamentar o trabalho ter-

ceirizado que, atualmen-
te, é regido por decisões 
de tribunais trabalhistas. 

Para ele, a sociedade 
deverá se adaptar às no-
vas condições impostas 
pela PEC das Domésti-
cas. Reis de Paula ainda 
falou sobre a viabilidade 
da Proposta de Emenda 
Constitucional do Traba-
lho Escravo e sobre tra-
balho infantil.


