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CNPL protesta contra a retirada de direitos em frente à sede
da Organização das Nações Unidas

A Confederação Nacional das Profissões Liberais – CNPL, fortaleceu nessa segundafeira, dia 12 de junho, o protesto em defesa da preservação dos direitos trabalhistas e
previdenciários e contra o governo Temer (PMDB), em frente à sede da Organização
das Nações Unidas (ONU), em Genebra (Suíça). O ato público contou com a
participação de dirigentes sindicais, representantes de diversas categorias de
trabalhadores no Brasil.
A manifestação reforça o descontentamento da classe trabalhadora frente à tentativa
de desumanização do trabalhador imposta pelo governo Temer (PMDB). Para os
trabalhadores, muito além de extinguir a Consolidação das Leis do Trabalho, a
Reforma Trabalhista (PLC 38/17) legalizará a precarização do trabalho em todas as
áreas, permitindo assim, o trabalho análogo ao escravo.
A CNPL ressalta que o protesto está alinhado com o eixo central da 106ª Conferência
da Organização Internacional do Trabalho (OIT), iniciada no dia 05 de junho, em
Genebra (Suíça), que destaca a necessidade do diálogo social e a negociação
coletiva como base da democracia e do desenvolvimento dos países.

Reforma Trabalhista
A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado começa a discussão da reforma
trabalhista-sindical (PLC 38/17) nesta terça-feira, dia 13 de junho e com possibilidade
de votação no dia 20 de junho. A proposta será pauta única, como foi na Comissão de
Assuntos Econômicos (CAE) na semana passada. E não será apenas isto que vai
assemelhar-se com o que ocorreu na CAE.
Reforma Previdenciária
A Proposta de Reforma da previdência (PEC 287/16) encontra-se no Plenário da
Câmara dos Deputados e aguarda inclusão na pauta de votação da Casa. A
aprovação requer parecer favorável de 308 parlamentares. Segundo o presidente da
Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), a discussão e votação estão previstas
para agosto.
Fonte: Informativo CNPL 13/06/2017

NOTA DE ESCLARECIMENTO:
BRASIL É DENUNCIADO NA OIT

,

As centrais sindicais brasileiras, Central dos Sindicatos Brasileiros – CSB, Central dos
Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil – CTB, Central Única dos Trabalhadores –
CUT Brasil, Força Sindical, União Geral dos Trabalhadores – UGT e Nova Central
Sindical de Trabalhadores – NCST, presentes na 106ª Conferência Internacional do
Trabalho da Organização Internacional do Trabalho – OIT, vêm a público esclarecer
sobre a inclusão do Brasil na lista de casos de países que violam normas
internacionais do trabalho.

Este ano o Brasil consta da “lista longa” de 40 casos por violar a Convenção 98 da
OIT, que trata sobre o direito de sindicalização e de negociação coletiva. Porém o
caso brasileiro não foi incluído na chamada “lista curta” dos 24 casos a serem
analisados na Comissão de Aplicação de Normas da OIT nesta Conferência.
A denúncia que as centrais brasileiras fizeram ecoou na Comissão de Aplicação de
Normas da OIT, tendo amplo apoio de organizações de trabalhadores de diversos
países. Além disso, o caso não será arquivado, como falsamente foi divulgado pela
imprensa. Pelo contrário, ele será retomado em qualquer um dos órgãos de controle
da OIT e caso o projeto de lei de reforma trabalhista seja aprovado, se consolidará
como nova denúncia na próxima Conferência da OIT em 2018.
A OIT é uma organização tripartite, e a inclusão na lista de casos a serem analisados
é feita sempre por consenso entre as representações de todo o mundo. A posição
defendida pelo setor patronal e o governo brasileiro em conjunto com o capital
internacional para que o Brasil não entrasse na lista de casos da OIT deste ano
comprova a estratégia de desregulação e precarização das relações de trabalho no
Brasil e no mundo, estratégia que tem sido constantemente denunciada pelas centrais
brasileiras e confederações sindicais internacionais.
Diferentemente do que disse o relator da proposta de reforma trabalhista, deputado
federal Rogerio Marinho (PSDB), em Genebra, Suíça, e divulgado pela imprensa
brasileira, a OIT, por meio da Comissão de Peritos e do seu Departamento de
Normas, declarou que a proposta de reforma trabalhista infringe, sim, as Convenções
98, 151 e 154, ao prever que negociações entre patrões e empregados se
sobreponham a lei.
Vale destacar que frente ao grave cenário de ataques a direitos sociais, trabalhistas e
sindicais, as centrais brasileiras convocaram um ato público e unitário para o dia 12
de junho, às 18 horas, em frente à Organização das Nações Unidas – ONU, na Place
des Nations, em Genebra, Suíça, ainda no marco da Conferência Internacional do
Trabalho da OIT. O ato denunciará os ataques aos direitos da classe trabalhadora, a
organização sindical e a crescente violência promovida pelo Estado brasileiro.
Fonte : CSB Noticias 09/06/2017

Saiba quais são os parlamentares que debaterão a Reforma
Trabalhista nos próximos dias na Comissão de Assuntos
Sociais do Senado
Seguindo orientação de mobilização das Centrais, segue lista de integrantes
dos parlamentares na Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal (CAS), que
fará debate da Reforma Trabalhista nos próximos dias.
Reiteramos a necessidade de nossas bases exercerem forte pressão para a
rejeição da matéria nessa comissão.
Nenhum Direito a menos!
COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS) DO SENADO
FEDERAL
TITULARES
Presidente
Senadora Marta Suplicy - PMDB/SP
Telefones: (61) 3303-6510 / 6514
Correio eletrônico: marta.suplicy@senadora.leg.br
Vice-presidente
Senador Ronaldo Caiado - DEM/GO
Telefones: (61) 3303-6439 / 6440 / 6445
Correio eletrônico: ronaldo.caiado@senador.leg.br
Sen. Hélio José (PMDB/DF)
Telefones: (61) 3303-6640 / 6645 / 6646
Correio eletrônico: heliojose@senador.leg.br
Sen. Waldemir Moka (PMDB/MS)
Telefones: (61) 3303-6767 / 6768 / 3253
Correio eletrônico: waldemir.moka@senador.leg.br
Sen. Elmano Férrer (PMDB/PI)
Telefones: (61) 3303-2415 / 3055 / 1015
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Telefones: (61) 3303-6063 / 6064
Correio eletrônico: sen.airtonsandoval@senado.leg.br
Sen. Ângela Portela (PDT/RR)
Telefones: (61) 3303-6103 / 6104 / 6105
Correio eletrônico: angela.portela@senadora.leg.br
Sen. Humberto Costa (PT/PE)
Telefones: (61) 3303-6285 / 6286
Correio eletrônico: humberto.costa@senador.leg.br
Sen. Paulo Paim (PT/RS)
Telefones: (61) 3303-5232 / 5231 / 5230
Correio eletrônico: paulopaim@senador.leg.br
Sen. Paulo Rocha (PT/PA)
Telefones: (61) 3303-3800
Correio eletrônico: paulo.rocha@senador.leg.br
Sen. Regina Sousa (PT/PI)
Telefones: (61) 3303-9049
Correio eletrônico: reginasousa@senadora.leg.br
Sen. Dalirio Beber (PSDB/SC)
Telefones: (61) 3303-6446 / 6447
Correio eletrônico: dalirio.beber@senador.leg.br
Sen. Eduardo Amorim (PSDB/SE)
Telefones: (61) 3303-6205 / 6206 / 6207 / 6208 / 6209 / 6210 / 6211

Correio eletrônico: eduardo.amorim@senador.leg.br
Sen. Maria do Carmo Alves (DEM/SE)
Telefones: (61) 3303-1306 / 4055
Correio eletrônico: maria.carmo.alves@senadora.leg.br
Sen. Sérgio Petecão (PSD/AC)
Telefones: (61) 3303-6708 / 6709 / 6714
Correio eletrônico: sergio.petecao@senador.leg.br
Sen. Benedito de Lira (PP/AL)
Telefones: (61) 3303-6148 / 6149 / 6151
Correio eletrônico: benedito.lira@senador.leg.br
Sen. Lídice da Mata (PSB/BA)
Telefones: (61) 3303-6408
Correio eletrônico: lidice.mata@senadora.leg.br
Sen. Randolfe Rodrigues (REDE/AP)
Telefones: (61) 3303-6568 / 6799 / 6574
Correio eletrônico: randolfe.rodrigues@senador.leg.br
Sen. Cidinho Santos (PR/MT)
Telefones: (61) 3303-6167 / 6170 / 6168
Correio eletrônico: cidinho.santos@senador.leg.br
Sen. Vicentinho Alves (PR/TO)
Telefones: (61) 3303-6469 / 6467
Correio eletrônico: vicentinho.alves@senador.leg.br
Fonte: Portal do MST e Informativo Ernesto Germano Pares 13/06/2017

Sindicont-rio informa novo Curso programado para Julho .
Inscrições Limitadas.

Fonte: Sindicont-rio 14/06/2017

CRCMG realiza a XI Convenção de Contabilidade de Minas
Gerais
O CRCMG realizará, neste ano, a XI Convenção de Contabilidade de Minas Gerais. O
objetivo é propiciar aos profissionais da contabilidade oportunidades de educação
continuada, de modo que eles possam se aprimorar e oferecer à sociedade serviços
cada vez mais técnicos e qualificados.
O evento, que contará com palestras de diferentes áreas da contabilidade e com
palestrantes renomados, acontecerá no Minascentro (Avenida Augusto de Lima, 768 Centro - Belo Horizonte/MG), de 30 de agosto a 1º de setembro.
O evento vai pontuar 20 pontos no Programa de Educação Profissional Continuada.
Para obter mais informações e fazer sua inscrição acessem www.crcmg.org.br
Inscrições – Profissional da Contabilidade R$ 330,00 a partir de 01/06/2017
Estudante - R$ 165,00 a partir de 01/06/2017
Outras Profissões - R$ 400,00 a partir de 01/06/2017
Acompanhante - R$ 230,00 a partir de 01/06/2017
Fonte: Informativo do CRCMG

Prêmio Internacional de Produção Contábil Técnico –
Cientifica Prof. Dr. Antonio Lopes de Sá - Edição 2017
Durante a XI Convenção de Contabilidade de Minas Gerais, será realizada a entrega
do Prêmio Internacional de Produção Contábil Técnico-Científica Prof. Dr. Antônio
Lopes de Sá – edição 2017.
O prêmio objetiva incentivar, estimular e disseminar a produção de pesquisas na área
da Ciência Contábil nos âmbitos nacional e internacional. Nesta edição, o tema será
“Empreendedorismo contábil: inovação e gestão” e poderão concorrer os trabalhos
escritos nas línguas portuguesa, inglesa ou espanhola, nas categorias Iniciação
científica e Acadêmico-científica.

Divulgação de Trabalhos selecionados em 26 de junho de 2017
Fonte: site do CRCMG e Informativo CRCMG
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