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Sindicatos realizam Curso de Argumentação
Política para Lideranças Sindicais
O Sindsep/MA em conjunto
com outras entidades sindicais, está
realizando até hoje, 30, o Curso de
Argumentação Política para Lideranças Sindicais, na cidade de Imperatriz.
O curso é voltado para os dirigentes sindicais da região, e tem como finalidade, apresentar mecanismo de conversação, tendo em vista o
fortalecimento do movimento sindical, que nesses últimos anos vem
sofrendo duros ataques do Governo
Federal.
Segundo Milton Pomar, pro-

fissional de Marketing, que está ministrando o curso, é necessário que
essa atividade tenha como foco a
preparação, mesmo que em um tempo reduzido, do dirigente sindical,
para que ele possa trabalhar a política da entidade dentro da categoria,
utilizando seu poder de argumentação no sentido de motivar novos
filiados a virem fazer parte de uma
entidade de representação classista.
O evento, que encerra hoje
em Imperatriz, terá sua continuidade
amanhã, 31, e quinta, 01 de fevereiro, em Pedreiras, encerrando essa

semana em Caxias, nos dias 02 e
03/02, sexta e sábado.
“Esse momento é de grande
importância para todos os trabalhadores, pois precisamos aprender a
dialogar com as nossas bases e com
a sociedade em geral. É necessário
termos a propriedade das nossas
realidades, para que possamos fortalecer ainda mais os sindicatos, e assim, lutarmos contra os desmandos
diários que têm como alvo principal
os trabalhadores”, declarou Raimundo Pereira, presidente do Sindsep/
MA.

Governo Temer diz que geração de bico melhora
mercado de trabalho
Em 2017, ano em que o governo do golpista e ilegítimo Michel
Temer (MDB-SP) aprovou a reforma Trabalhista, que legalizou o bico
e extinguiu pelo menos 100 itens da
CLT, com o argumento de que a
nova lei contribuiria para gerar emprego e renda, o Brasil fechou o ano
com menos 20.832 postos formais
de trabalho, redução de -0,05% no
estoque - e “gerou” quase seis mil
bicos, empregos com contrato intermitente.
É o terceiro ano seguido no
vermelho, apesar de o governo falar, e
a mídia golpista reproduzir sem ques-

tionamentos, que a economia está em
franca recuperação. A construção
civil puxou os dados para baixo, com
o fechamento líquido de 103.968 vagas com carteira assinada.
Outra promessa, a geração de
renda, também não vingou. O salário dos contratados caiu em comparação com a remuneração dos demitidos. Em dezembro, o salário médio
de admissão foi de R$ 1.476,35,
ante R$ 1.701,51 recebido pelos
trabalhadores dispensados
Os dados são do Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e foram divulgados

nesta sexta-feira )26) pelo Ministério do Trabalho, com a manchete:
Caged confirma melhora no mercado de trabalho em 2017.
O corte atingiu, principalmente, mulheres e pessoas de menor
escolaridade. Entre os demitidos
estão quase 189 mil trabalhadores e
trabalhadoras com ensino fundamental incompleto e 140 mil completo, enquanto o número de empregados com ensino médio aumentou
em 303 mil. O mercado de trabalho
tem 21.694 homens a mais e 42.526
mulheres a menos.
Fonte: CUT
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