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Sindsdep/MA
realiza homenagem
ao Dia das Mães
O Sindsep/MA através da Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer, realiza
amanhã, 11, uma grande homenagem ao
Dia das Mães.
O evento, que já faz parte do calendário da entidade, segue o processo de estreitamento entre a direção e sua base.
Durante as comemorações serão
entregues brindes e será servido um lanche para todas as mães que visitarem o
sindicato durante o período da manhã,
das 8 às 12h e à tarde, das 14 às 18h.

Temer quer vetar artigo de
Projeto de Lei que beneficiará
trabalhadores
Apesar das taxas recordes de
desemprego, como a registrada no
trimestre encerrado em março de
13,1%, que atinge mais de 13,7
milhões de brasileiros, segundo o
IBGE, o ilegítimo Michel Temer
(MDB-SP) pode vetar o principal
artigo de um Projeto de Lei (PL)
que prevê uma gestão mais eficiente do Sistema Nacional de Emprego (SINE), tanto no que se refere à
administração dos recursos quanto
nas parcerias firmadas para melhorar a intermediação de mão de
obra, recolocação mais rápida de
trabalhadores e trabalhadoras no
mercado de trabalho e a qualificação profissional.
O governo pode vetar o parágrafo único do artigo 13 do PL
que dispõe sobre a obrigatoriedade

de a União custear o sistema por
meio de transferências automáticas
fundo a fundo, que teria a participação de Estados, municípios e
entidades privadas sem fins lucrativos que firmassem convênios para
aderir ao SINE.
Na prática, a nova legislação
propõe que o SINE seja gerido,
executado e financiado conjuntamente pelo Ministério do Trabalho
e essas instituições. À União caberia, principalmente, a coordenação
nacional, a concessão dos benefícios seguro-desemprego e abono
salarial, a identificação do trabalhador e da trabalhadora que pode
ser beneficiado e a coordenação da
certificação profissional.
Mais informações no site da
CUT (www.cut.org.br).

Trabalhar em
ambiente apertado e
sem ventilação
garante adicional
Servidores públicos que
atuam em ambientes apertados e
sem ventilação ou ficam em
contato com substância tóxica
também têm o direito de receber
adicional, como outros trabalhadores. Com esse entendimento,
o Juizado Especial Federal da 3ª
Região condenou uma universidade do Mato Grosso do Sul a
pagar a um servidor o adicional
em grau médio (10%).
De acordo com a perícia
judicial, o servidor exerceu muitas atividades em ambiente pequeno e sem ventilação adequada, com exposição de agentes de
risco físicos, como ruídos e fumos de solda, e químicos, como
produtos químicos e pó de serra.
O adicional de insalubridade dos servidores públicos
federais está regulamentado no
artigo 68 da Lei 8.112/90. Segundo o juiz Fernando Nardon
Nielsen, a finalidade do repasse é “compensar a exposição
aos componentes químicos ou
biológicos, reparando em pecúnia os riscos inerentes ao
exercício da atividade que a
norma de regência qualifica
como especial”.
Nielsen afirmou que servidores públicos federais têm direito ao adicional de insalubridade, bem como devem receber o
percentual de 10% para os casos
de grau médio (Lei 8.270/91).
Com isso, garantiu ao trabalhador o recebimento do adicional
desde 2012, ano do requerimento administrativo.
Fonte: Consultor Jurídico
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METADE
Por Oswaldo Montenegro

Que a força do medo que tenho
Não me impeça de ver o que anseio;
Que a morte de tudo em que acredito
Não me tape os ouvidos e a boca;
Porque metade de mim é o que eu grito,
Mas a outra metade é silêncio...
Que a música que eu ouço ao longe
Seja linda, ainda que tristeza;
Que a mulher que eu amo seja pra sempre amada
Mesmo que distante;
Porque metade de mim é partida
Mas a outra metade é saudade...
Que as palavras que eu falo
Não sejam ouvidas como prece
E nem repetidas com fervor,
Apenas respeitadas como a única coisa que resta
A um homem inundado de sentimentos;
Porque metade de mim é o que ouço
Mas a outra metade é o que calo...

Que essa minha vontade de ir embora
Se transforme na calma e na paz que eu mereço;
E que essa tensão que me corrói por dentro
Seja um dia recompensada;
Porque metade de mim é o que penso
Mas a outra metade é um vulcão...
Que o medo da solidão se afaste
E que o convívio comigo mesmo
Se torne ao menos suportável;
Que o espelho reflita em meu rosto
Um doce sorriso que me lembro ter dado na infância;
Porque metade de mim é a lembrança do que fui,
A outra metade eu não sei...
Que não seja preciso mais do que uma simples alegria
para me fazer aquietar o espírito
E que o teu silêncio me fale cada vez mais;
Porque metade de mim é abrigo
Mas a outra metade é cansaço...
Que a arte nos aponte uma resposta
Mesmo que ela não saiba
E que ninguém a tente complicar
Porque é preciso simplicidade para fazê-la florescer;
Porque metade de mim é plateia
E a outra metade é canção...

E que a minha loucura seja perdoada
Porque metade de mim é amor
E a outra metade... também.

