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Dilma Rousseff se torna a primeira 
mulher presidente eleita do país

País gera mais de 2 
milhões de novos

empregos em 2010

Veja a palavra do presidente na página 3    

Democracia, respeito e união são pilares da CNTI 

A candidata Dilma Rousseff (PT), 
que liderou a coligação Para o 
Brasil Seguir Mudando, sagrou-

-se, no dia 31 de outubro de 2010, a pri-
meira mulher presidente do Brasil, em 
segundo turno. Dilma obteve 56,05% dos 
votos válidos. Reajuste do salário míni-
mo, fim do fator previdenciário, redução 
da jornada de trabalho, legislação para 
terceirização e política econômica são al-
guns dos temas na pauta do movimento 
sindical ao governo eleito. Página 12

Brasil mantém geração 
recorde de empregos em 
2010 e terá o melhor ano 
da história para os trabalha-
dores brasileiros. São mais 
2.201.406 de pessoas que 
conquistaram empregos com 
carteira assinada. Página 2

Comissão Mista de Or-
çamento discute o salário 
mínimo de 2011 e o reajuste 
das aposentadorias a partir 
do início de novembro. Se-
gundo o líder do governo 
no Congresso, Gilmar Ma-
chado (PT-MG), “é possível 
adiantar apenas que estão 
assegurados aumentos com 
ganho real”. Página 12

Debate sobre o 
mínimo ficará 
para depois da

 eleição presidencial

Secretaria para Assuntos do
  Trabalho e Previdência Social

Veja o que foi debatido durante o I Encontro Nacional 
de Saúde do Trabalhador Industriário. Página 4

Secretaria de Trabalho da Mulher, 
do Idoso e do Adolescente

CNTI passa a integrar o Conselho Nacional dos 
Direitos das Mulheres. Página 7

PT e PMDB conseguiram ampliar suas respectivas 
bancadas no Senado e na Câmara dos 

deputados. Página 12

Nova composição no Congresso Nacional
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Mais de 2 milhões de novos empregos 
Brasil mantém geração re-

corde de empregos em 
2010 e terá o melhor ano 

da história para os trabalhado-
res brasileiros. Este ano, mais 
2.201.406 de pessoas conquis-
taram empregos com carteira 
assinada

O número recorde para toda 
a série histórica do Cadastro 

aporte de mais 246.875 novos 
postos de trabalho gerados em 
setembro. O recorde de empre-
gos registrado em 2010 é ala-
vancado por marcas inéditas de 
contratação em 19 dos 25 seto-
res e subsetores da economia.

Em 2010, o mercado de 
trabalho vem mostrando cresci-
mento generalizado em todo o 

Brasil, com 17 das 27 unidades 
da federação registrando re-
corde e outras 7 apresentando 
melhores resultados. De acordo 
com o ministro Carlos Lupi, o 
mercado continuará crescendo, 
alavancado principalmente por 
setores como Comércio e Servi-
ços, por conta do período de fim 
de ano que se aproxima.

Ato Solene de entrega do registro da CONTRICOM

É com extremo 
pesar que a Diretoria 
do Sindicato dos Tra-
balhadores nas In-
dústrias de Artefatos 
de Couro e Curtimen-
to de Couros e Peles 
de Roca Sales comu-
nica o falecimento de 
Noimar Pruinelli, no 
dia 1º de agosto.

Lamentamos o 
ocorrido e oferece-
mos aos familiares 
nossas condolências, 
bem como nossos 
mais estimados prés-
timos. 

Enio Klein
Presidente  

1º Seminário Nacional 
dos Trabalhadores nas 
Indústrias Extrativas

Após encontro com 
o presidente da CNTI, 
José Calixto, dirigen-
tes do setor extrativo 
realizarão, na segunda 
quinzena de fevereiro 
de 2011, o 1º Seminá-
rio Nacional dos Traba-
lhadores nas Indústrias 
Extrativas do Brasil no 
Centro de Treinamento 
Educacional da CNTI 
em Luziânia-GO.

O desempenho da 
produção extrativa brasi-
leira a saúde e seguran-
ça dos trabalhadores do 
setor estão entre os te-
mas a serem abordados.  

Congresso Nacional dos Trabalhadores 
nas Indústrias do Vestuário e de Calçados

Os Trabalhadores na 
Indústria do Vestuário e 
Calçado, integrantes do 
segundo grupo do plano 
de representatividade da 
CNTI, reuniram-se no 17º 
Congresso Nacional dos 
Trabalhadores e Traba-
lhadoras na Indústria do 
Vestuário e do Calçado, 
na cidade de Cuiabá-MT, 
entre os dias 28, 29 e 30 
de julho.

Na ocasião, os 460 
delegados presentes no 
evento destacaram que 
a CNTI se mantém na-
cionalmente como a refe-

rência de representação 
para os trabalhadores 
na indústria deste setor 
e dos industriários brasi-
leiros, manifestando que 
estão e estarão sempre 
juntos na luta pela manu-
tenção de sua estrutura. 

Também reafirmam 
ser imprescindível ao sin-
dicalismo atividades que 
garantam a manutenção 
da unicidade sindical, a 
regulamentação do Arti-
go 8º da Constituição Fe-
deral, o reconhecimento 
presidencial da ratificação 
da Convenção 158 da 

OIT e a imediata revoga-
ção da Portaria 186. São 
atribuições fundamentais 
à unidade dos trabalha-
dores, ativos e aposenta-
dos, homens e mulheres, 
para a construção perene 
de um projeto nacional 
de desenvolvimento que 
tenha a valorização da 
classe trabalhadora como 
prioridade enquanto re-
alidade efetiva de uma 
sociedade em que a luta 
é árdua e ainda carece 
da justiça social para que 
a democracia se realize 
plenamente.

Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged) recebeu 

No dia 19 de outubro, o 
ministro do Trabalho e Em-
prego, Carlos Lupi, junta-
mente com lideranças das 
Federações da Construção e 
do Mobiliário e do movimento 
sindical brasileiro, entregou, 
durante ato solene, o registro 
sindical da Confederação Na-
cional dos Trabalhadores nas 

Indústrias da Construção e do 
Mobiliário - CONTRICOM.

Estiveram presentes no 
evento o presidente da CNTI 
e da NCST, José Calixto Ra-
mos, o presidente da CTB, 
Wagner Gomes, além do 
companheiro Francisco Cha-
gas Costa (Mazinho), presi-
dente da CONTRICOM.
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José Calixto Ramos

Presidente da CNTI
e da NCST

Democracia, respeito e união 
são pilares da CNTI 

FETICOM-SP discute propostas em saúde
 do trabalhador do setor cerâmico

A II Jornada sobre Expo-
sição à Sílica e Silicose, reali-
zada no dia 26 de agosto, em 
Santa Gertrudes/SP, lançou o 
Manual de Controle da Poei-
ra no Setor de Revestimentos 
Cerâmicos, elaborado pela 
FUNDACENTRO, com parti-
cipação de técnicos de indús-
trias cerâmicas, representan-
tes das entidades do Fórum 
Interinstitucional Permanente 
da Indústria de Revestimen-
tos Cerâmicos, de empresas 
de projetos de ventilação e 
de controle ambiental aplica-
do aos processos industriais, 
representações sindicais lo-
cais e nacionais, de forma a 
melhor planejarem as ações 
para o controle da poeira nos 
ambientes de trabalho, sob 
forma de recomendações.

Palestrantes apresenta-
ram os dados relativos aos 
estudos realizados desde 
2005, como contribuição ao 
projeto da FUNDACENTRO 
sobre a exposição ocupacio-

nal à sílica na indústria de re-
vestimentos cerâmicos, inse-
rido nas ações do Programa 
Nacional de Eliminação da 
Silicose - PNES.

As palestras abordaram 
a epidemiologia dos casos 
de silicose identificados no 
pólo cerâmico pelo Profes-
sor Eduardo Mello De Capi-
tani, da FCM/UNICAMP; as 
avaliações radiológicas por 

Eduardo Algranti, da FUN-
DACENTRO; os benefícios 
previdenciários concedidos 
por Lydia Gobbato, da Ge-
rência Regional do INSS de 
Piracicaba; as metodologias 
e resultados das avaliações 
de poeira realizadas nos am-
bientes de trabalho no pe-
ríodo de 2005 a 2010, pela 
engenheira Maria Margarida 
Moreira Lima e o químico 

Secretaria de Assuntos do Trabalho e Previdência Social

Pedro Yuri Kobata, respec-
tivamente pesquisadores 
da FUNDACENTRO e do 
IPT de São Paulo, e o perfil 
dos trabalhadores do setor 
de revestimento cerâmico, 
apresentado por Robinson 
Leme, da FETICOM-SP. 

Ao final da Jornada as 
entidades do Fórum Inte-
rinstitucional, represen-
tadas pelo Auditor Fiscal 
João Batista Amâncio, da 
SRTE/SP-Campinas, pela 
Procuradora Alvamari Cas-
sillo Tebet, da PRT 15ª Re-
gião, por Ademar Rangel da 
Silva, presidente do Sindi-
cato dos Trabalhadores de 
Limeira e região e pelo As-
sessor da ASPACER Engº 
Rogério Eduardo Ferreira, 
dentre outras autoridades 
apresentaram os encami-
nhamentos que entendem 
corresponder a elas para 
a eliminação da silicose 
no pólo cerâmico de Santa 
Gertrudes.

A Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na 
Indústria (CNTI) passa 

por um momento de profunda 
transformação. 

Com a criação da Confede-
ração Nacional dos Trabalhado-
res nas Indústrias da Construção 
e do Mobiliário (CONTRICOM), 
a representatividade da CNTI 
sofrerá uma redução de aproxi-
madamente 40% (quarenta por 
cento), sendo o mesmo percen-
tual reduzido também na sua re-
ceita, tendo em vista que esse 
grupo profissional, específico da 
CONTRICOM, é composto por 
mais de 300 (trezentos) sindica-
tos e 12 (doze) federações.

No dia 19 de outubro, foi rea-
lizada uma cerimônia de entrega 

da certidão de reconhecimento 
da CONTRICOM, cujo docu-
mento foi entregue pelo Ministro 
do Trabalho e Emprego, Carlos 
Lupi, com a presença de repre-
sentantes de 11 federações de 
trabalhadores nas indústrias da 
construção e do mobiliário, do 
presidente da CNTI, José Calix-
to Ramos e do Secretário-Geral 
da CNTI, Aprígio Guimarães.

Com esse procedimento, con-
firmou-se oficialmente a fundação 
da CONTRICOM, manifestando 
o desejo das 12 Federações que 
participaram do processo.

A nova entidade terá condi-
ções de se consolidar definiti-
vamente num pequeno espaço 
de tempo, considerando que o 
setor da construção é a parte da 

economia nacional que mais tem 
crescido nos últimos tempos.

Para a CNTI prevaleceu à 
democracia, sempre presen-
te em todas as suas decisões, 
exatamente por isso não houve 
questionamento, de sua parte, 
mesmo sofrendo um desmem-

bramento, que reduz a sua re-
presentatividade, conforme men-
cionamos anteriormente.

Para os demais grupos 
profissionais que permanecem 
com a CNTI, continuaremos 
desenvolvendo um trabalho 
com a mesma intensidade. A 
reformulação que pretendemos 
fazer acomodará todos os gru-
pos remanescentes.

É importante salientar que 
para a CNTI existe apenas uma 
separação e jamais uma divisão. 
Continuaremos trabalhando, ora 
em prol de um determinado gru-
po específico e, em outras opor-
tunidades, juntos, com a própria 
CONTRICOM.
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Secretaria de Assuntos do Trabalho e Previdência Social

I Encontro Nacional de Saúde do Trabalhador Industriário

A Confederação Nacional dos Traba-
lhadores na Indústria - CNTI, em 
parceria com a FUNDACENTRO, 

realizou nos dias 29, 30 e 31 de agosto 
no Centro de Treinamento Educacional da 
CNTI, o I Encontro Nacional de Saúde do 
Trabalhador Industriário com a presença de 
aproximadamente 500 dirigentes sindicais, 
representando 23 estados (Alagoas, Ama-
pá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Fede-
ral, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 
Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo 
e Sergipe) para uma deliberação da políti-
ca de saúde do trabalhador industriário. O 
evento iniciou-se com o lançamento nacio-
nal do livro “O vestir e o calçar – perspecti-
vas da relação saúde e trabalho”.

No dia seguinte (30/08) foram ministra-
das diversas palestras: o diretor Técnico da 
FUNDACENTRO, Jófilo Moreira Lima Junior, 
falou sobre o “Contexto atual de SST no Bra-
sil”; o doutor em Saúde Pública e professor 
da UFMT, Wanderley Pignati, discorreu so-
bre a “Estrutura Nacional de Atendimento à 
Saúde do Trabalhador”; o sociólogo e doutor 
em demografia, Celso Amorim Salim, coor-
denador pela FUNDACENTO do Grupo de 
Pesquisas, e a engenheira de Segurança 
e Mestra em Sistema de Gestão Saúde do 
Trabalho, Marta de Freitas, apresentaram o 
“Resultado da Pesquisa Realizada pela FUN-
DACENTRO/CNTI”; Alessandro José Nunes 
da Silva, técnico de Segurança e Chefe da 
Vigilância em Saúde do Trabalhador de Pira-
cicaba/SP pela bancada do Governo e Milton 
Costa, diretor de Formação Sindical da FE-
TICOM/SP e Coordenador da COMSEPRE, 
apresentaram o trabalho da “Comissão Mu-
nicipal de Prevenção aos Acidentes de Tra-
balho e Doenças Relacionadas ao Trabalho 
– COMSEPRE da cidade de Piracicaba/SP”; 
além da “Apresentação dos princípios e di-
retrizes discutidos nos encontros regionais. 
Discussão das propostas específicas delibe-
radas pelos encontros regionais”.

O terceiro dia foi marcado pela dis-
cussão e eleição das prioridades das di-
retrizes deliberadas nos encontros regio-
nais, que, aprovada, passou a constituir 
na “Política de Saúde do Trabalhador In-
dustriário”. 

Princípios Fundamentais da Política Nacional: 

• Garantia Plena de Condições e Ambiente 
de Trabalho; 
• Estabelecimento de uma política nacional 
com garantia de participação de todos os 
setores representativos do Plano da CNTI.

Diretrizes

Deliberações dos Encontros 
Regionais Unificadas 

Nacionalmente  Áreas de ação: 1 - Legislação; 2 - 
Educação/formação/capacitação; 3 - Opera-
cional: equipamentos/material; 4 - Coopera-
ção/parcerias; 5 - Gestão pública e privada; 
6 - Financiamento; 7 - Ações regionais; 8 - 
Análises/avaliações/laudos; 9 – Outras.

Diretrizes de Saúde

 Conforme deliberação do 1º Encon-
tro, em breve será disponibilizada a “Política 
Nacional de Saúde do Trabalhador”, assim 
estruturada:

1-   Princípios; 2-   Objetivos; 3-   Diretri-
zes; 4-   Prioridades; 5-   Metas de ação; 6-   
Resultados esperados (Planos Setoriais; 
- Programas Sociais; - Projetos de desen-
volvimento: tecnológico, social, econômico 
e ambiental).

 Foram mais de 60 diretrizes delibe-
radas a serem implementadas nacionalmen-
te, divididas em 6 eixos de ação: 
1)  Como prioridade o desenvolvimento de 
ações nas esferas municipais para amplia-
ção e implementação da RAAT – Relatório 
de Atendimento ao Acidentado do Trabalho;
2)   Ações nas esferas regionais/estaduais 

para ampliação e implementação CEREST 
– Centro de Referência em Saúde do Tra-
balhador;
3)   Desenvolvimento das ações sindicais 
(sindicato, federação e CNTI) a serem im-
plementadas pela base delineadas e delibe-
radas neste Encontro;
4)   Bandeiras de luta: engajamento dos 
Sindicatos, Federações, Confederações e 
Centrais para aprovação das bandeiras de 
luta (redução da jornada de trabalho, sem 
redução de salário, Convenção 158 da OIT, 
quebra do veto presidencial pelo fim do Fa-
tor Previdenciário etc.);
5)   Estudos e pesquisas: a CNTI, através 
das demandas específicas apresentadas 
pelos sindicatos e federações nos Encon-
tros Regionais, e aqui apresentadas e de-
liberadas, desenvolverá ações e parcerias 
em consonância com as representações de 
base por categoria envolvida;
6)   Elaboração de projetos de lei: a CNTI 
elaborará projeto de lei para discussão atra-
vés dos membros da Comissão junto aos 
Sindicatos e Federação de cada Secretaria.

Política Nacional de Saúde do 
Trabalhador
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Secretaria da Mulher

II Encontro Nacional da Juventude Industriária
A CNTI, através de sua Secretaria para 

Assuntos de Trabalho da Mulher, do 
Idoso e do Adolescente, realizou en-

tre os dias 19 a 22 de setembro, no Centro 
de Treinamento Educacional CTE/CNTI, 
José Calixto Ramos, em Luziânia – GO, o II 
Encontro Nacional da Juventude Industriária 
do Plano da CNTI (foto).

O evento contou com a participação de 
350 jovens de 20 Estados da Federação: 
AC, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MG, RJ, MT, 
MS, SP , RN, MA, PA, PB, SC, RS, PR e PI. 

Após a abertura, foi apresentado um ví-
deo elaborado em homenagem póstuma a 
Tcharles Klein, jovem trabalhador, com idade 
de 25 anos, acadêmico no curso de Odon-
tologia na Universidade de Canoas - RS, 
funcionário da Federação dos Trabalhado-
res nas Indústrias Artefatos de Couros do 
RS e filho de Enio Klein, secretário Regional 
da CNTI no Estado do RS, que hoje está na 
casa do Pai celestial e que esteve conosco 
no 1º Encontro da Juventude.

Foram apresentados e debatidos temas 
relevantes como: Juventude e Meio Ambien-
te, ministrado por Geraldo Mota, Secretário 
do Meio Ambiente de Montes Claros –MG;  A 
Influência da Mídia e a Juventude na Atuali-
dade, por Ricardo José de Souza, Engenhei-
ro Pós-Graduando em Finanças e Desen-
volvimento Social;  Combate às Drogas, por 
Cristiano Lucena, Coordenador do Programa 

Proerd – DF;  Gravidez na Adolescência, por 
Tásia Lemos Ferreira, Antropóloga e Mestre 
em Educação; Lei do Menor Aprendiz, por 
Paula de Farias Polcheira; Juventude, Tra-
balho e Sindicalismo, por Leandro Gomes, 
Graduado em Direito pela PUC-MG e A Im-
portância da participação da Juventude no 
Processo Eleitoral, por Marco Antônio Cam-
panella, jornalista e assessor parlamentar. 

Destacamos o empenho de todos nas 
discussões dos temas quando dos traba-
lhos de grupo, visando à elaboração de um 
documento que transparecesse suas ansie-
dades como agentes responsáveis por uma 

sociedade com menos discriminação e mais 
emprego.

 O evento contou com apresentações 
culturais de vários Estados e da escolha da 
Mais Bela e o Mais Belo Jovem Industriários, 
onde concorreram ao título 19 moças e 7 
rapazes. Os candidatos chamaram atenção 
pela simpatia, graça e desenvoltura, tendo 
como vencedora a Miss Juventude Industri-
ária 2010, em 1º lugar, a mineira Ana Pau-
la Freitas de Sousa, da Cidade de Santos 
Dumont – MG, representante da Federação 
dos Trabalhadores Urbanitários. O 2º lugar 
ficou com a Capixaba da Cidade de Vitó-
ria–ES, Érika Nascimento Morais Monteiro, 
representante da NCST-ES e o 3º lugar, a 
Gaúcha da Cidade de Parobé-RS,  Elaine 
Roldão Espindola, representante do Sindica-
to dos Trabalhadores do Setor Calçadista de 
Parobé-RS. E como vencedor ao Mister Ju-
ventude Industriário 2010, foi eleito o jovem 
João Ricardo de Araújo Tomaz, da cidade de 
Manaus,  representando a Federação dos 
Trabalhadores da Construção e Mobiliário do 
Amazonas. O 2º lugar ficou com Thiago Ruas 
Souto, representando o Sindicato dos Traba-
lhadores nas Indústrias Químicas e Farma-
cêuticas de Montes Claros – MG e o 3º lugar 
com Paulo Ubiratan Menezes Vasconcelos, 
representando o Sindicato dos Trabalhado-
res da Indústria de Cimento, Cal e Gesso de 
Sobral-CE.

Trabalhadoras demonstram otimismo no 2º Encontro
da Mulher do SINTRACOM/BG-RS

No dia 8 de outubro, o Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indústrias da 
Construção e do Mobiliário de Bento 
Gonçalves-RS, com o apoio da CNTI e 
da FETICOM-RS, promoveu o 2º  En-
contro da Mulher (foto).

O Encontro teve como tema ”Saú-
de e Qualidade de Vida da Mulher Tra-
balhadora” e contou com três palestras: 
Saúde no Trabalho, ministrada por Ro-
gério Dornelles, Médico do Trabalho; 
Assédio Moral no Trabalho, por Sônia 
Maria Zerino, Diretora da Secretaria 
para Assuntos do Trabalho da Mulher, 
do Idoso e do Adolescente-CNTI e O 
Papel da Mulher na Família, pela Antro-

póloga Tásia Maria Ferreira.  
O Evento contou com a presença 

de José Calixto Ramos (foto), presidente 
da CNTI, que falou da sua satisfação de 

estar ali presente e ressaltou o trabalho 
que a CNTI vem desenvolvendo, entre 
tantos outros, nas questões de gênero, 
idosos e com a juventude industriária.   
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O Sindicato dos Traba-
lhadores nas Indústrias 
Têxtil de Castanhal - PA, 

juntamente com a Secretaria 
da Mulher da CNTI, FETIPA e 
2ª Secretaria da Região Norte, 
realizou no dia 15 de maio, a 
5ª Confraternização das Mães 
Trabalhadoras deste setor. Os 
temas debatidos foram: a parti-
cipação da mulher no mercado 
de trabalho e saúde da mulher.

5ª Confraternização das Trabalhadoras do Setor Têxtil de Castanhal
teio de brindes e apresentação 
cultural com grupo de aposen-
tadas, coordenado pela ex- pre-
sidente da entidade Terezinha 
Vitorino.

Conforme avaliação das 
trabalhadoras, a ação foi consi-
derada um sucesso, pois con-
seguiu atingir as expectativas, 
socializando informações e pro-
movendo um debate sobre te-
mas tão importantes.

O evento aconteceu no sa-
lão do Sindicato e contou com 

expressiva participação das tra-
balhadoras. Ao final, houve sor-

A CNTI, através da Secre-
taria para Assuntos do Traba-
lho da Mulher, do Idoso e do 
Adolescente, a 3ª Secreta-
ria da Região Nordeste, com 
apoio da NCST-PE, realizou 
no dia 18 de junho, em Reci-
fe, o 3º Encontro de Mulheres 
Trabalhadoras nas Indústrias 
de Pernambuco.

Mais de 200 mulheres tra-
balhadoras e dirigentes sindi-
cais compareceram ao even-
to que debateu vários temas 
como o Combate à Violência 
Doméstica; Saúde da Mulher; 
Mulher e Cidadania e As Mu-
lheres e o Mercado de Traba-
lho. Diversas companheiras 
revelaram, em seus depoimen-
tos, histórias de sofrimento, 
luta, resistência e organização 
por sua dignidade.

O evento objetivou con-
tribuir para a ascensão das 
mulheres no trabalho e na so-
ciedade e contou com a pre-
sença do presidente nacional 
da CNTI, José Calixto Ramos; 

CNTI realiza 3º Encontro de Mulheres 
Industriárias de Pernambuco 

do deputado federal, Paulo 
Rubem; Raquel Lyra, Procura-
dora do Estado; do presidente 
da NCST/PE e Secretário da 
3ª Secretaria da Região Nor-
deste, Israel Torres; do presi-
dente do STI Alfaiates e Cos-
tureiras-PE, Aurora Flora; do 
presidente do STI dos Hotéis 
de Jaboatão, Antônio Diogo; 
do presidente do STI de Pe-
dreiras, Sulanita Rodrigues; do 
presidente do STI de Rações, 
Ricardo Matos; do presidente 
do STI Têxtil de Recife, Jorge 
Mário; do diretor de Educa-
ção e Formação da NCST-PE, 
José Cícero e as palestrantes 
Marluce Ferreira, Gestora do 
Departamento de Polícia - PE; 
Simone Holmes, Chefe da Su-
perintendência Regional do 
Trabalho e Emprego–PE; Tá-
sia Maria Lemos, Antropóloga 
e Mestre em Educação; e Sô-
nia Zerino, diretora da Secre-
taria para Assuntos do Traba-
lho da Mulher, do Idoso e do 
Adolescente da CNTI.

Industriárias de Aracajú-SE debatem saúde e desigualdades no trabalho
No dia 4 de setembro, a 

CNTI,  através da Secretaria da 
Mulher, do Idoso e do Adoles-
cente, a 3ª Secretaria da Região 
Nordeste e a Federação dos 
Trabalhadores nas Indústrias 
de Sergipe, realizou no auditó-
rio do SINPETRO - Aracaju-SE, 
o 2º Encontro de Mulheres Tra-
balhadoras nas Indústrias que 
contou com grande participação 
das companheiras de várias ca-
tegorias profissionais. A progra-

mação abordou palestras sobre: 
A Saúde da Mulher, Desigualda-

des de Gênero e Raça no Mer-
cado de Trabalho e Valores e 
Postura no Trabalho. Foram pa-
lestrantes Sônia Zerino, Diretora 
da Secretaria para Assuntos do 
Trabalho da Mulher, do Idoso e 
do Adolescente da CNTI, e Tá-
sia Ferreira, Mestre em Educa-
ção e Agnaldo Celestino, Médi-
co do Trabalho.

Conforme as avaliações 
aplicadas aos dirigentes sindi-
cais e trabalhadoras, ficou claro 

que o encontro foi memorável e 
proveitoso. Israel Torres, secre-
tário da 3ª Secretaria da Região 
Nordeste da CNTI, participou e 
apoiou ativamente toda a ação.

Atividades como estas e 
tantas outras demonstram o 
empenho e o compromisso de 
Alvino, presidente da Federa-
ção dos Trabalhadores nas In-
dústrias de Sergipe, demais di-
retores e entidades filiadas em 
prol dos trabalhadores. 

Ciclo de Palestras Debate Temas para
Mulheres e Idosos em Mossoró – RN

O Ciclo de Palestras para 
Idosos e Mulheres, realizado 
em Mossoró/RN, no dia 28 de 
junho, foi um verdadeiro suces-
so. O evento foi realizado pela 
CNTI, por meio da Secretaria 
para Assuntos do Trabalho da 
Mulher, do Idoso e do Adoles-
cente, juntamente com a 2ª Se-
cretaria da Região Nordeste, 
Federação dos Trabalhadores 
nas Indústrias do Estado do RN 
e os Sindicatos da Alimentação, 
Têxtil, Refinação de Sal, Extra-
ção de Sal, Calçados e Constru-
ção Civil de Mossoró-RN.

Cerca de 100 pessoas entre 
trabalhadores e dirigentes sin-
dicais participaram do evento 
que contou com palestras sobre 
Previdência Social e Benefícios, 
ministrada por Marcos Pereira e 
Cláudio Ricardo, representantes 
do Programa de Educação Pre-
videnciário da Gerência do INSS 
de Mossoró-RN; Direitos Traba-
lhistas da Mulher, com Sônia Ze-
rino, Secretária para Assuntos 
do Trabalho da Mulher, do Idoso 
e do Adolescente; Envelhecer 

Sabiamente, com Tásia Lemos, 
Antropóloga e Mestre em Edu-
cação e o Combate à Violência 
Doméstica, com Iara Jane e Ana 
Paula, do Centro Feminista 8 de 
Março de Mossoró-RN.

Participaram ainda da ativi-
dade os presidentes do FTI do 
Estado do RN, Joaquim Bezer-
ra; do STI de Alimentação, Ru-
bens de Oliveira; do STI de Te-
celagem, Sebastião Francisco; 
do STI de Calçados, Francisco 
de Assis; do STI de Couros e 
Peles, Paulo Pereira; de Extra-
ção de Sal –RN, Francisco dos 
Santos; do STI da Construção 
Civil, Ivonildo Monteiro, do STI 
da Construção Civil de Caicó 
– RN, José de Lima, do STI de 
Refinação e Moagem de Sal do 
RN, João Martins e do STI de 
Alfaiates e Costureiras de Natal 
–RN, Maria dos Navegantes. 

 O encontro proporcionou in-
tegração aos seus participantes 
e, principalmente, permitiu gran-
de oportunidade para conhe-
cerem um pouco mais de seus 
direitos. 

Secretaria da Mulher
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CNTI integra Conselho Nacional 
dos Direitos das Mulheres

As novas integrantes do Conselho Na-
cional dos Direitos das Mulheres (CNDM) 
foram empossadas, no dia 4 de agosto, 
pela ministra da Secretaria de Política para 
as Mulheres (SPM) e presidenta do Conse-
lho, Nilcéa Freire, para o triênio 2010/2013. 
Ela parabenizou a entrada de quatro novas 
entidades: a União Nacional dos Estudan-
tes (UNE), o Conselho Federal de Psicolo-
gia, o Instituto Equit - Gênero Economia e 
Cidadania Global e a Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores na Indústria (CNTI), 
representada pela companheira Sônia Ma-
ria Zerino da Silva, que ressaltou “ser uma 
responsabilidade muito grande estar neste 
espaço de debate e que o compromisso, 
agora, é superar os desafios e dar continui-
dade à luta”.

Durante a cerimônia de posse, a Ministra 
Nilcéa Freire destacou a presença de José 
Calixto, presidente da CNTI, bem como de 
Luiz Lopes, presidente da Federação dos 
Trabalhadores nas Indústrias de Goiás, que 
prestigiaram o evento.

I Encontro dos Jovens em Muçum
Nos dias 7 e 8 de outubro, a CNTI, por 

meio da Secretaria para Assuntos do Traba-
lho da Mulher, do Idoso e do Adolescente, 
juntamente com a Federação e o Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indústrias de Curti-
mento de Couros e Peles de Muçum – RS, a 
3ª Secretaria da Região Sul – CNTI, com o 
apoio da Câmara de Vereadores, Secretaria 
de Educação e Secretaria do Meio Ambien-
te, realizaram o I Encontro da Juventude 
Industriária de Muçum-RS. Foram apresen-
tadas palestras com temas sobre juventude 
e meio ambiente, gravidez na adolescência, 
prevenção às drogas, primeiro emprego, 
dicas para uma juventude de sucesso, ju-
ventude e sindicalismo e após os debates, 
apresentações culturais.

Estiveram presentes Lucimara Schore-
der, secretária de Educação do Município 
de Muçum; Vanderli Chiminazzo, vereadora; 
Juliana Botassoli, secretária do Meio Am-
biente de Muçum-RS; Jamir Joanela, diretor 
da Escola Souza Doca; Jairo Bellini, repre-
sentante da EMATER; José Calixto Ramos, 
presidente da CNTI; Leonir Fleck, presiden-
te do STI de Curtimento de Couro e Peles de 
Muçum; Ênio Klein, secretário da 3º Secre-
taria da Região Sul – CNTI; Cristian Prade, 
biólogo; Tásia Ferreira, Antropóloga e Mes-
tre em Educação e Sônia Zerino, Diretora 
da Secretaria para Assuntos do Trabalho da 
Mulher, Idoso e Adolescente da CNTI.

Aposentados e idosos se reúnem 
no II Encontro da Terceira Idade

Cerca de 250 aposentados e idosos de 
Natal-RN participaram do II Encontro da 
Terceira Idade - CNTI, no dia 12 de setem-
bro, na Cidade da Esperança. O evento foi 
promovido pela CNTI, através da Secreta-
ria para Assuntos do Trabalho da Mulher, 
do Idoso e do Adolescente, 2ª Secretaria 
da Região Nordeste-CNTI e a Pastoral do 
Idoso da Cidade da Esperança-RN.

A mesa de abertura foi composta por 
Pedro Ricardo, Secretário da 2ª Secreta-
ria da Região Nordeste – CNTI; pelo Mery, 
poeta e militante cultural do RN; pelo pa-
dre Agustín Calatayud Salom, Pároco da 
Paróquia da Cidade da Esperança; pelo 
Diácono Fernandes e a Lourdes, Coorde-
nadora da Pastoral do Idoso da Cidade da 
Esperança.

A programação contou com palestras 
sobre Previdência Social, Qualidade de 
Vida dos Idosos e Família. Houve também 
um momento de fé e apresentação cultu-
ral. As palestras foram ministradas por Tá-
sia Ferreira, Mestre em Educação; Manoel 
Digésio da Costa, presidente da Natalprev 
e Sônia Maria Zerino, Secretária para As-
suntos do Trabalho da Mulher, do Idoso e 
do Adolescente da CNTI. O evento foi uma 
oportunidade de aprendizado, alegria e 
confraternização.

Secretaria da Mulher

III Encontro de Mulheres Trabalhadoras nas Indústrias da Bahia 

Cerca de 130 mulheres 
trabalhadoras de várias 
regiões do Estado, re-

presentando diversas catego-
rias, participaram no dia 21 de 
agosto do 3º Encontro de Mu-
lheres Trabalhadoras nas In-
dústrias da Bahia, realizado em 
Salvador. 

A abertura do evento con-
tou com a presença de várias 
lideranças sindicais e de movi-
mentos de mulheres da Bahia. 
A mesa foi composta por Nata-
nael Vitória, presidente da Fe-
deração dos Trabalhadores na 
Indústria da Bahia; Israel Torres, 
Secretário da 3ª Secretaria da 
Região Nordeste da CNTI; Tásia 

Ferreira, Mestra em Educação, 
Celi Carlos da Silva, Delegada 
da DEAM-BA, Sônia Maria Zeri-

no, Secretaria para Assuntos de 
Trabalho da Mulher, do Idoso e 
do Adolescente da CNTI, e José 

Reginaldo Inácio, Secretário da 
3ª Secretaria da Região Sudes-
te da CNTI.

Após a abertura, os traba-
lhos foram iniciados com as 
palestras: Combate à Violência 
Doméstica, ministrada por Celi 
Carlos; Ética e Mulher, por José 
Reginaldo Inácio; Mulher e Mer-
cado de Trabalho, por Sônia Ze-
rino e Família Unida Educa, por 
Tásia Maria Ferreira.

O encontro foi um momento 
de promoção da auto-estima e  
ascensão da mulher no traba-
lho, na organização sindical e 
na sociedade. O evento contou 
ainda, com a presença do presi-
dente da NCST-BA, Ramos.
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XVII Encontro da Construção

Fórum de Discussão do  Trabalho e da Mão 
de Obra na Indústria da Construção Civil

MaranhãoMato Grosso

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção 
Civil de Cuiabá e Região (STICCC-MT), na busca por melhorias 
aos trabalhadores, assinaram parceria com a Superintendência Re-
gional de Trabalho e o Sinduscon durante a realização do Fórum de 
Discussão do Trabalho e da Mão de Obra na Indústria da Constru-
ção de Mato Grosso. 

A Federação dos Trabalhadores na Indústria da Construção 
e do Mobiliário do Estado do Maranhão (FETICEMA) realizou o 
XVII Encontro Estadual da Construção e do Mobiliário, nos dias 
13 e 14 de agosto, com a participação de 27 entidades sindicais. 

Secretaria de Educação
Curso de Direito do 

Trabalho e Sindicalismo 
em Balsas – MA

A Secretaria de Educação, 
juntamente com a 1ª Secretaria 
Regional do Nordeste, realizou 
no período de 27 a 29 de agos-
to, na cidade de Balsas – MA, o 
Curso de Direito do Trabalho e 
Sindicalismo, onde contou com 
a presença de 37 participantes. 

Ocorreu na cidade de 
Natal – RN, nos dias 24 e 
25 de setembro, o Curso de 
Negociação Coletiva. O refe-
rido curso foi ministrado pelo 
Secretário de Educação da 
CNTI, José Gabriel Teixeira 
dos Santos.

Curso de Negociação
 Coletiva Natal – RN

Curso de Sindicalismo e 
Administração Sindical

Curso de Sindicalismo e Ad-
ministração Sindical, nos dias 
16 e 17 de outubro, no Auditó-
rio do Augustos Hotel, na cidade 
de Goiânia – GO. Luiz Lopes de 
Lima, Diretor da Secretaria da 
Região Centro Oeste da CNTI; 
e José Gabriel Teixeira dos San-
tos, Secretário de Educação da 
CNTI, participaram do evento.

Cursos na região
Nordeste

22 de maio em Guarabira/PB

23 de maio em Santa Rita/PB

Comunicação e Expressão Verbal
A professora Regina Moreira 

ministrou o Curso de Comunica-
ção e Expressão Verbal, realiza-
do em São Paulo – SP, nos dias 
23 e 24 de setembro. O evento 
contou com a participação do 
Diretor da 2ª Secretaria da Re-
gião Sudeste, Ozano Pereira da 
Silva.

Sindicalismo e Administração Sindical
No dia 23 de outubro, a cida-

de de Itapirapuã – GO foi sede 
do Curso de Sindicalismo e Ad-
ministração Sindical. Estiveram 
presentes 35 pessoas filiadas 
ao Sindicato das Costureiras do 
Estado de Goiás, presidido por 
Maria de Fátima Silva, o Diretor 
da Secretaria Regional da CNTI 
na Região Centro-Oeste, Luiz Lopes de Lima, e do Secretário de 
Educação da CNTI, José Gabriel Teixeira dos Santos.

Estão previstos, ainda, as realizações dos seguintes cursos:

Curso sobre Sindicalismo e Administração Sindical

Curso sobre Sindicalismo e Administração Sindical

Curso sobre Sindicalismo e Administração Sindical

Curso sobre Sindicalismo e Administração Sindical

Curso sobre Negociação Coletiva

Minaçu – GO 05 a 07/11

Niquelândia – GO 19 a 21/11

Recife – PE 12 e 13/11

Alto Horizonte– GO 26 a 28/11

Goiânia– GO* a definir 03 a 05/12

Mossoró-RN * a definir

Curso de Investigação e Análise de Acidentes do 
Trabalho Pelo Método da Árvore de Causas

Seminário Conceitos Básicos da Certificação Florestal 
(FSC) e da Madeira no Brasil

Mogi Guaçu-SP 18 e 19/08

Alguns Sindicatos e Federações, em parceria com a Secretaria de Educação da CNTI, realizaram os seguintes cursos e seminários:

Mirassol-SP 18/09

Entidade responsável:
FETICOM-SP
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Minas Gerais

Prestação de contas da nova sede do 
STI Construção e Mobiliário de Betim/MG 

 Reunião mensal das Federações 
do Estado de Minas Gerais no plano da 
CNTI, realizada na nova sede da FTI Ex-
trativa do Estado de MG, em 12 de maio.

Dirigentes sindicais do Estado de MG, 
no Fórum Sindical dos Trabalhadores reali-
zado em 18 de maio.

Rio Grande do Sul

Evento de posse da nova 
Diretoria da FETICOM/RS

 Sônia Zerino, Secretária para Assuntos 
do Trabalho da Mulher, do Idoso e do Adolescente 
fala durante a posse

 Geraldo Ramthum 
presidente da FETRACONSPAR 
saúda os empossados

Participação na Conferência Interna-
cional sobre Assédio Moral e outras ma-
nifestações de Violência no Trabalho, no 
período de 12 a 15 de julho, no Rio de 
Janeiro.

Reunião com o presidente do STI Papel, 
Papelão e Cortiça de Santa Luzia e Betim/
MG, FTI Papel, Papelão e Cortiça de Minas 
Gerais, realizada na Secretaria de MG, em 
Belo Horizonte.

 Curso de Homologação, realizado 
em Belo Horizonte/MG, na sede da FTI 
Construção e Mobiliário do Estado de MG 
nos dias 14 e 15 de julho.

Homenageados na prestação de contas 
e inauguração da nova Sede do STI Cons-
trução e Mobiliário de Varginha/MG. Presen-
ça de Aprígio Guimarães, secretário-geral 
da CNTI (foto abaixo).

Reunião do Conselho de Represen-
tantes e Diretoria da FTI Químicos e Far-
macêuticos de Minas Gerais

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
da Construção de Venâncio Aires e Região

O Sindicato dos Trabalha-
dores nas Industrias da Cons-
trução e do Mobiliário de Ve-
nâncio Aires e Região prestou 
homenagem ao dia 1º de maio 
aos trabalhadores da categoria. 
Mais de 250 pessoas participa-
ram do evento que é o resultado 
do trabalho que a entidade vem 
fazendo em prol do trabalhador.

Um grupo de Sobradinho, 
onde o sindicato abriu uma 
sede, também esteve presente.  
A presença do representante 
da Regional Sul da CNTI, Enio 
Klein, foi destacada pelo presi-

dente do Sindicato, Jandir da 
Silva (foto). À tarde, os traba-
lhadores participaram de uma 
palestra com o técnico em Se-
gurança da Engetec – Empresa 
de Engenharia e Segurança do 
Trabalho, Selso Luis da Rosa.  

São Paulo

Posse da Diretoria do 
STI Papel de

Guarulhos-SP

O presidente do STI do Papel de Guarulhos, 
Ozano Pereira da Silva, juntamente com  o Secre-
tário Geral da CNTI, Aprígio Guimarães (foto ao 
lado), na ocasião da posse  da nova diretoria do 
STI Papel de Guarulhos-SP.

No dia 22 de outubro, foi eleita a nova di-
retoria da Federação dos Trabalhadores nas 
Indústrias de Fiação e Tecelagem de Minas 
Gerais. Após 25 anos à frente da entidade, 
Aprígio Guimarães passou a presidência 
para o companheiro Messias Júlio de Abreu, 
na qual comandará a Federação de 2010 a 
2014, com o apoio de toda a categoria.
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Sindicalistas do Estado do Paraná participam 
do Encontro Nacional da Juventude 

Paraná

Trabalhadores na Indústria 
de Instalações Elétricas, 

Gás, Hidráulicas e
 Sanitárias entram em 

GREVE Nova Diretoria do 
SINTRACIMENTO 

toma posse

SINTRICOMU realiza 
4º Torneio de Futebol

Sindicalistas do 
Paraná participam
de  encontro sobre 

saúde

Sintramadeira realiza 
eleições para renovação 

da Diretoria

Geraldo Ramthun realiza palestra no
Seminário da FETICEMA Maranhão

Nova Diretoria do
 SINDIMONT toma posse

SINTRIMMOC
 realiza festa no
Dia das Crianças

Nova diretoria do 
SINTRACOM Toledo 

toma posse

Para fechar a Convenção 
Coletiva de Trabalho com o Sin-
dicato Patronal, trabalhadores 
na Indústria de Instalações Elé-
tricas, Gás Hidráulicas e Sanitá-
rias de Curitiba fizeram greve do 
dia 17 ao dia 20 de agosto.

Foi realizada, dia 21 de 
agosto, solenidade de posse da 
nova diretoria do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias de 
Ladrilhos Hidráulicos, Produtos 
de Cimento, Fibrocimento e Ar-
tefatos de Cimento Armado de 
Curitiba e Região – SINTRACI-
MENTO, ocasião em que foi em-
possado o companheiro Nilton 
Pereira Campos para o mandato 
2010/2014.

Ramthun participou como 
palestrante sobre o tema “O 
Movimento Sindical e seus 
Desmembramentos” no XVII 
Encontro Estadual dos Traba-
lhadores na Cnstrução e do 
Mobiliário do Estado do Ma-
ranhão, realizado nos dias 13 
e 14 de agosto, em São Luís/
MA, evento promovido pela 

Federação dos Trabalhadores 
nas Indústrias da Construção 
e do Mobiliário do Maranhão - 
FETICEMA. 

Coordenada pela CNTI/
PR e FETRACONSPAR, o 
Sindicato dos Oficiais Mar-
ceneiros e Trabalhadores 
nas Indústrias de Serrarias e 
Móveis de Madeira de Ponta 
Grossa - SINTRAMADEIRA, 
realizou, dia 2 de setembro, 
eleições para renovação da 
Diretoria.

Foi realizado, entre os 
dias 29 e 31 de agosto, o I 
Encontro Nacional de Saúde 
do Trabalhador Idustriário, no 
Centro de Treinamento Edu-
cacional da CNTI – CTE, em 
Luziânia/GO, onde participa-
ram sindicalistas de diversas 
entidades do Estado do Pa-
raná das categorias do Papel 
e Papelão, Construção e do 
Mobiliário, Vestuário, Fiação 
e Tecelagem, Saneamento 
Básico e Artefatos de Couro.

Foi realizada dia 28 de agos-
to, solenidade de posse da nova 
diretoria do Sindicato dos Traba-
lhadores nas Empresas de Mon-
tagem e Manutenção e Pres-
tação de Serviços nas Áreas 
Industriais no Estado do Paraná 
- SINDIMONT, ocasião em que 
foi empossado o companheiro 
Antônio Lemos do Prado para o 
mandato 2010/2014. 

O Sindicato dos Trabalha-
dores nas Indústrias da Cons-
trução e do Mobiliário de Umua-
rama - SINTRICOMU, presidido 
pelo companheiro Marcos An-
tonio Beraldo, realizou, dia 15 
de agosto, na sua Sede Cam-
pestre, o 4º Torneio de Futebol 
Suíço, para os associados com 
diversos sorteios de brindes aos 
participantes. O evento teve 
apoio da CNTI/PR e da FETRA-
CONSPAR.

Foi realizado entre os 
dias 19 e 22 de setembro o II 
Encontro Nacional da Juven-
tude Industriária da CNTI, no 
Centro de Treinamento Edu-
cacional da CNTI – CTE, em 

SINTRACON Curitiba realiza
almoço com aposentados

O Sindicato dos Traba-
lhadores nas Indústrias da 
Construção Civil de Curiti-
ba - SINTRACON, presidido 
pelo companheiro Domingos 
Oliveira Davide, realizou dia 
18 de setembro, em sua co-
lônia de férias na praia de 
Matinhos/PR, tradicional al-
moço com os aposentados da 
construção civil de Curitiba e 
Região Metropolitana.  

Luziânia/GO, onde participa-
ram Sindicalistas de diversas 
entidades do estado do Para-
ná das categorias da Constru-
ção e do Mobiliário e Papel e 
Papelão.

Foi realizada no dia 10 de 
setembro, a solenidade de pos-
se da nova diretoria do Sindi-
cato dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Construção e do 
Mobiliário de Toledo – SINTRA-
COM, ocasião em que foi em-
possado o companheiro Anacir 
Antonio de Andrade, para o 
mandato 2010/2014. O Sindicato dos Trabalha-

dores na Indústria da Madeira e 
do Mobiliário de Cascavel e Re-
gião – SINTRIMMOC, presidido 
pelo companheiro Almir Guedes 
Fernandes, realizou, dia 12 de 
outubro, festa em comemoração 
ao Dia das Crianças. O evento 
teve apoio da CNTI/PR e da FE-
TRACONSPAR.
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FETRACONSPAR realiza a FETRAFEST 

Toma posse nova Diretoria do
 SITRACOCIFOZ Foz do Iguaçu

A Federação dos Trabalha-
dores nas Indústrias da Constru-
ção e do Mobiliário do Estado do 
Paraná, com apoio da CNTI/PR, 
realizou, dia 4 de setembro, em 
Guarapuava/PR, a 1ª Fase da 
FETRAFEST - Festival Cultu-

Paraná

Foi realizado dia 4 de 
outubro, solenidade de pos-
se da nova diretoria do Sin-
dicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias da Constru-
ção Civil e nas Indústrias 
da Construção de Estradas, 

SINTRACOM Telêmaco Borba
inaugura quadra de esportes

O Sindicato dos Trabalha-
dores nas Indústrias da Cons-
trução e do Mobiliário de Telê-
maco Borba – SINTRACOM, 
presidido pelo companheiro 
Celso Domingues Lopes, rea-
lizou dia 10 de outubro, festa 
em comemoração ao Dia das 
Crianças, ocasião em que 
inaugurou quadra de esportes 
dentro de sua sede campes-
tre, em Telêmaco Borba/PR. 
O evento teve apoio da CNTI/
PR e da FETRACONSPAR.

1ª Fase 2ª Fase 3ª Fase 4ª Fase Final

Pavimentação e Obras de 
Terraplenagem em Geral de 
Foz do Iguaçu - SITRACO-
CIFOZ, ocasião em que foi 
empossado o companheiro 
Antonio Barros França, para 
o mandato 2010/2014.

ral e Esportivo com os sindica-
tos que fazem parte da região 
Central do Estado.

A  2ª fase do FETRAFEST 
realizou-se com os Sindicatos 
que fazem parte da região Oes-
te e Sudoeste do Estado, no dia 

11 de setembro. 
Já a 3ª fase aconteceu no 

dia  18 de setembro e contou 
com os sindicatos que fazem 
parte da Capital e Litoral do Es-
tado.

No dia  25 de setembro, 

em Maringá/PR, a 4ª fase foi 
compartilhada com os Sindica-
tos que fazem parte da Região 
Norte e Noroeste do Estado.

Nos dias 8 e 9 de outubro, 
foi realizada a etapa final na ci-
dade de Curitiba/PR.

Rio de Janeiro

Greve relâmpago no 
Porto Açu, em São João da 
Barra-RJ, mobilizou mais de 
3.500 operários. A empresa 
ARG não cumpre a Conven-
ção Coletiva de 2010/2011 
(motivo da paralisação). 

Na ocasião, os operários 

Greve no STICONCIMO-RJ
aguardaram a palavra do 
presidente do STICONCIMO-
-RJ, Eulálio. O sindicato rei-
vindica a correção salarial 
de 10% retroativa a fevereiro 
e outros benefícios: horas 
extras de 70%, adicional de 
periculosidade de 30%, cesta 

básica de R$ 65 e vale trans-
porte.

De acordo com Eulálio, 
os ônibus fretados pelas em-
presas deixam os operários 
em Barcelos, distrito de São 
João da Barra, (uma localida-
de que fica na metade do ca-

minho para Campos), onde a 
maioria dos operários moram 
e, por isso, eles são obriga-
dos a custear as passagens.

O presidente do sindicato 
afirmou ter enviado ofício ao 
Ministério do Trabalho e Em-
prego solicitando audiência.

Rio Grande do Norte

Em pé: Diretores do Sindicatos das Costureiras do RN. Sentados: Francisca Elpídio  
(CTB); Pedro Ricardo (CNTI/NCST/RN); Maria dos Navegantes, presidente do Sindicato 
das Costureiras do RN; Joaquim Bezerra (FTI/RN, NCST/RN e STI de Laticinios e Produtos 
Derivados do RN); José Divanilton, representante dos Petroleiros do RN; e Mery Medeiros, 
Anistia Potiguar/ANAP-RN.  

65 anos do Sindicato das Costureiras e comemoração do 
Dia dos Alfaites e Costureiras
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Debate sobre o 
mínimo ficará para 
depois da eleição

A Comissão Mista de Orçamen-
to só vai discutir o salário mínimo de 
2011 e o reajuste das aposentadorias 
a partir do início de novembro. Segun-
do o líder do governo no Congresso, 
deputado Gilmar Machado (PT-MG), 
neste momento é possível adiantar 
apenas que estão assegurados au-
mentos com ganho real. Os valores 
serão discutidos depois, com as equi-
pes do atual presidente da República 
e de transição do próximo governo.

Gilmar Machado destacou que a 
ideia é evitar o debate eleitoral dos 
reajustes, em referência à proposta 
do candidato do PSDB à Presidência 
de adotar o mínimo de R$ 600 já a 
partir de 2011.

“Todo o mundo sabe que o mí-
nimo vai chegar a R$ 600 em 2012. 
Propor isso a partir de 1º de janeiro 
de 2011 é uma irresponsabilidade, 
um factóide de campanha. O governo 
não sugeriu nada agora exatamen-
te para o assunto não ficar apenas 
como parte da disputa eleitoral, e não 
como uma coisa concreta”, ressaltou 
Machado.

Dilma é eleita a primeira mulher 
presidente do Brasil 

Nova composição na 
Câmara dos Deputados

e no Senado Federal
A partir de 2011, uma nova 

composição de parlamentares 
estará no Congresso Nacio-
nal. A CNTI, assim como todo 
o movimento sindical brasilei-
ro, zela que todos os projetos 
discutidos nas comissões que 
norteiam os anseios de mi-
lhões de trabalhadores sejam 
contemplados dentro daquela 
Casa Legislativa. O PT con-
seguiu ampliar sua bancada 
no Senado. Foram eleitos 11 
senadores do partido em 11 
estados do país. O partido terá 
agora 14 representantes – seis 
a mais que na atual legislatura. 
O PMDB também aumentou o 
número de representantes, de 
17 para 20.

O quadro para a Câma-
ra dos Deputados, a partir de 
2011, confirmou o prognóstico 
do DIAP- Departamento Inter-

Paulo Paim reeleito
para o Senado Federal

Senador pretende acabar com o voto secreto dentro do 
Congresso e acabar com o Fator Previdenciário

O senador Paulo Paim (PT/RS) foi con-
firmado como um dos dois senadores elei-
tos pelos gaúchos. Com uma campanha 
focada na defesa dos aposentados e pen-
sionistas, Paim se elegeu com 3.895.697 
votos, e garantiu sua presença pelos próxi-
mos oito anos no Senado.

No retorno ao Senado Federal, Paim 
terá algumas metas audaciosas já para o 
primeiro ano: acabar com o voto secreto no 
Congresso Nacional, garantir o fim do fator 

previdenciário e implantar o Fundo Nacio-
nal de Ensino Profissionalizante (Fundep). 
‘‘São metas importantes e esta é a minha 
intenção’’, frisa.

Entre as demais metas do senador 
está a consolidação das leis sociais do 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como 
o Bolsa Família. ‘‘Para o Fundep será ne-
cessário garantir R$ 8 bilhões de investi-
mento. Ele é fundamental para a forma-
ção da nossa juventude’’.

Com 56,05% dos votos 
válidos ou 55.751.918 
de eleitores, a candi-

data Dilma Rousseff (PT), que 
liderou a coligação Para o Bra-
sil Seguir Mudando, sagrou-se, 
no dia 31 de outubro de 2010, 
a primeira mulher presidente do 
Brasil, em segundo turno. Seu 
adversário nas eleições, José 
Serra (PSDB), obteve 43,95% 
dos votos válidos.
 Em seu pronunciamen-
to, Dilma Rousseff fez um apelo 
para que todos os setores da 
sociedade a auxiliem na tare-
fa de governar o país: “Vou fa-
zer um governo comprometido 
com a erradicação da miséria 
e a criação de oportunidades 
para todos os brasileiros e bra-
sileiras. Mas, humildemente, 
faço um chamado à nação, aos 
empresários, trabalhadores, 
imprensa, pessoas de bem do 
país para que me ajudem”, dis-
se a presidente eleita.

Movimento sindical
 Reajuste do salário mí-
nimo, fim do fator previdenciário, 

redução da jornada de trabalho, 
legislação para terceirização 
e política econômica são al-
guns dos temas na pauta do 
movimento sindical ao governo 
eleito. As centrais, que em sua 
maioria apoiaram a candidatura 
de Dilma Rousseff, veem na pre-
sidente eleita as condições para 
manter o diálogo com o gover-
no, mesmo sabendo de possí-
veis dificuldades.

sindical de Assessoria Parla-
mentar. O PT e o PMDB são os 
grandes campeões de votos. 
O primeiro ficou com 88 cadei-
ras e o segundo com 79. Pelos 
prognósticos do Departamen-
to, a bancada petista ficaria en-
tre 85 e 110. Já o PMDB teria 
entre 75 e 100 deputados. O 
PSDB vai ocupar, na próxima 
legislatura, 53 postos da Casa; 
DEM terá a quarta bancada na 
Casa, com 43 cadeiras. Dos 
407 deputados que tentaram 
a reeleição, 286 lograram êxito 
ao renovar seus mandatos.


