
Centrais, UNE e MST marcam 

mobilização para 11 de julho
Amanhã (26), tem reunião com Dilma

Dia 11 de julho, uma quinta-
feira, será o Dia Nacional de 
Mobilização do Sindicalismo. 
A data foi definida em reunião 
das Centrais Sindicais CUT, 
Força, UGT, Nova Central, 
CTB, CGTB, CSP-Conlutas e 
CSP na manhã desta terça 
(25), em São Paulo, na sede 
da UGT. O encontro foi 
ampliado com a presença da 
UNE e do MST. 

A mobilização dos trabalhadores vai reforçar a Pauta Trabalhista e incorporar reivindicações do 
conjunto da população, como melhoria no transporte urbano, mais investimentos em saúde pública e 
reajuste para os aposentados. A reforma política também foi debatida no encontro. Para Vagner 
Freitas, presidente da CUT, a população quer outra forma de fazer política. "O modelo atual está 
desgastado", ele afirma.

Patah - O presidente da UGT analisa que não há discordância entre a pauta sindical e dos 
manifestantes. Ele diz: "O que a população quer é um Estado mais efetivo, gastos públicos sob 
controle, transparência, combate à corrupção e mais diálogo. É o que sindicalismo sempre 
defendeu".

Indústria - Presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva votou a bater numa tecla recorrente 
da Força: a desindustrialização. "O jovem se forma e não encontra emprego de qualidade. Acaba 
indo para setores que tradicionalmente pagam menos. Os melhores empregos, hoje, estão no 
Exterior", ele argumenta.

Educação - Pontos aprovados na Conclat 2010 voltaram com força à reunião desta terça. Os 
sindicalistas lembraram que a Conclat havia aprovado 10% do PIB na Educação e também 10% na 
Saúde. Houve, ainda, críticas ao acúmulo de recursos destinados a formar superávit primário. Para 
os sindicalistas, esses recursos fazem falta nos serviços públicos reclamados pela população. 

Com Dilma - Atenção: confirmada reunião entre as Centrais Sindicais e Dilma. Será amanhã, às 9 
horas, em Brasília.

Informações - Paulinho da Força: 99652.6649. Miguel 99623.1980; Patah: 7721.9279 e 99479.6970; 
Luiz (Nova Central): 7723.5634; Zé Maria (CSP-Conlutas) 96792.2304; CGTB (Lindolfo): 3663.0473; 
CSP (Neto): 7800.6440. Clique aqui e acesse o sites das Centrais.

Docentes aprovam acordo coletivo 2013/2014 em São Paulo

As assembleias dos professores de ensino superior realizadas entre 12 e 22 de junho, em diversos 
municípios paulistas, aprovaram a Convenção Coletiva para o biênio 2013/2014 negociada pela 
Federação dos Professores do Estado de São Paulo (Fepesp). 

A proposta final manteve o reajuste de 6,52% em 2013, que já vinha sendo pago desde março por 
força do acordo preliminar com o sindicato patronal. 

PLR - Para 2014, está assegurada reposição integral da inflação, com 1% de aumento real a partir 
de março. E, pela primeira vez, a Convenção assegurou o pagamento de Participação nos Lucros ou 
abono de 24% para todos os professores e trabalhadores não docentes do ensino superior.

Mais informações:
www.fepesp.org.br

Medidas simples

João Franzin

O governo é complexo. O 
Estado é contraditório e está 
em permanente disputa (o 
loteamento político é um 
desses aspectos, nefastos). 
Mas governar não impede a 
adoção de medidas simples.

Executivo

a) Cortar 30% dos cargos em 
comissionamento (União, 
Estado, Município). Haveria 
momentâneo aumento no 
desemprego e chiadeira de 
partidos. Mas os resultados 
seriam a redução de 
despesas públicas e menos 
traficância de influência. Essa 
faxina o povo apoia. Aos 
partidos loteadores: melhor 
ceder anéis do que perder 
dedos, certo?;

b) Ministério. Cada Pasta 
deve fazer prestação pública 
das atividades, informando 
sobre ações efetivas e dando 
conta do andamento dos 
projetos e obras. Cada 
ministério deve prestar contas 
(por memorando, balanço 
etc.) aos setores de seu 
interesse imediato. 
Agricultura, para agricultores; 
Educação, para Educadores 
(a internet ajuda nisso). 
Critérios aplicáveis também 
às secretarias estaduais e 
municipais;

c) Gastos da Presidência e de 
governantes em geral – tornar 
públicos. Cartões 
corporativos – tornar públicas 
as despesas. Quem comprar 
tapioca terá o cartão 
suspenso por 30 dias.

Legislativo

a) Adotar semana inglesa, de 
cinco dias. Jornada de 8 
horas diárias. Atenção: o 
parlamentar terá folga de três 
dias por mês para tratar direto 



Câmera desta quarta (26) será com a Força Sindical

O Câmera Aberta Sindical, apresentado pelo jornalista João Franzin, continua a série de entrevistas 
com dirigentes das Centrais Sindicais. O programa desta quarta (26) receberá dirigentes da Força 
Sindical, que falarão assuntos do momento sobre ações unitárias das Centrais, FGTS e 
manifestações populares. 

Internet - O Câmera é ao vivo e transmitido pela TV Aberta São Paulo (9 NET e 186 Vivo TV), das 
19 às 20 horas. Assista também no site www.tvaberta.tv.br.

Mais informações: 
www.agenciasindical.com.br

Editorial elogia Passe Livre

A Agência renovou ontem seu editorial, tratando do Passe Livre, um movimento que anda para a 
frente, movido pela energia de uma ideia forte. Segue: 

A força do Passe Livre

O Movimento Passe Livre mostra força e inteligência. Força ao mobilizar milhares. Inteligência ao 
compreender que os avanços na democracia são obtidos à base de pressão e do diálogo.

O encontro da ex-militante estudantil e ex-guerrilheira Dilma e dos jovens do Movimento, segunda 
(24), em Brasília, foi histórico. E poderá produzir belíssimos frutos à Nação.

Ao denunciar a máfia dos transportes, o Movimento lava a nossa alma. Essa corja explora o povo há 
décadas e corrompe levas de políticos doidos pra se vender. Abrir as planilhas do transporte coletivo 
deve ser a próxima bandeira do MPL!

Comerciários de Guarulhos fazem seleção para 300 vagas

O Centro de Qualificação do Comerciário (CQC) realiza nesta quarta (26), às 10 horas, seleção de 
candidatos para preencher 300 vagas disponibilizadas por empresas em Guarulhos. Todas as 
oportunidades são para o sexo masculino. 

As vagas são para auxiliar geral, expedição, auxiliar de produção com conhecimento em operação de 
máquinas, controle de qualidade, oficina de consertos (com experiência em sapataria ou costura), 
recebimento de mercadorias e carregamento de mercadorias.

Participe - Os interessados em participar da seleção devem comparecer ao CQC (rua Cerqueira 
César, 236, Centro), levando documento de identificação com foto e Carteira de Trabalho.

Nova Central inicia hoje (25) seu 3º Congresso Nacional

A Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST) inicia nesta terça (25), em Luziânia (GO), a cerca 
de 100 quilômetros de Brasília, seu 3º Congresso Nacional. O evento, que vai até a próxima sexta 
(28), será no Centro de Treinamento Educacional da Confederação Nacional dos Trabalhadores na 
Indústria (CNTI). Amanhã (26), haverá a eleição da nova diretoria. 

Segundo o diretor de Comunicação Social da Central, Sebastião Soares da Silva, o III Congresso 
deve reunir em torno de 1.600 delegados de todo o País. A Nova Central recebe ainda observadores 
de entidades internacionais de países como Argentina, Venezuela e Portugal, além da Federação 
Sindical Mundial (FSM) e a Internacional de Serviços Públicos.

Tese - As teses do Congresso serão debatidas por 14 grupos, que iniciam os trabalhos nesta quarta 
(26). Na sexta (28) haverá a plenária final, que aprovará as resoluções.

Mais informações:
www.ncst.org.br

Fetems lança campanha "Por uma Lei de Mídia Democrática"

A Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems) encerra hoje (25) 
seu 2° Seminário de Comunicação. O evento, iniciado ontem (24) na sede da entidade, em Campo 
Grande, teve como tema: "Por uma Lei da Mídia Democrática". 

No seminário, a Fetems lançou no Estado a campanha para coleta de assinaturas de apoio ao 
projeto de lei de iniciativa popular, do FNDC (Fórum Nacional de Democratização da Comunicação), 
que propõe uma nova lei para regulamentar mídia no País.

com as bases. Sobre as 
bases, a necessidade de 
contato físico é meia verdade. 
O Parlamento dispõe de: A 
Voz do Brasil; TV Câmara; TV 
Senado; muitos 
parlamentares são donos 
(ainda que disfarçados) de 
rádios e TVs. A internet está 
aí para, justamente, amplificar 
o contato com a base do 
parlamentar;

b) Cortar 30% dos cargos 
comissionados, nos gabinetes 
e na máquina pública.

Judiciário

Tem que dar o exemplo, se 
quer ser juiz, como de fato é.

a) Férias de 30 dias, e não 
mais duas vezes por ano;

b) Ir trabalhar utilizando os 
meios de transporte comuns. 
Quem quiser ir com o próprio 
carro, tudo bem. Quem não 
quiser, vá de taxi;

c) Extinção, imediata, do 
auxílio-moradia. E revogação 
da medida que manda pagar 
auxílio-alimentação retroativo 
(tem juiz que receberá R$ 54 
mil – uma espécie de bolsa-
mamata inaceitável);

d) Ampliação dos 
mecanismos de fiscalização. 
Executivo e Legislativo são 
fiscalizados, observados e 
denunciados, quando cabe. 
Por que o Judiciário tem de 
ser intocável?

Aposentadorias

Regime único no Estado, com 
as exceções razoáveis 
(atividades insalubres, 
perigosas e penosas). 

Há certa dose de moralismo 
nisso? Há. Mas é isso que as 
multidões estão pedindo: um 
Estado mais democrático e 
conectado aos interesses 
populares, sem privilégio à 
casta que dirige o País. 

Partidos

Com exceções dos de direita, 
que seguem coerentes, os 
demais precisam retomar 
seus princípios. PT, PSB, 
PCdoB e PDT (cuja Carta de 
Lisboa aniversaria este mês) 
teriam a ganhar se houvesse 
aproximação entre as siglas.

História - Na década de 80, 
Vicentinho dirigiu uma greve 
forte, com atos de 
vandalismo, numa montadora 
de veículos. Como dirigente, 
ainda que divergindo da 
posição radical majoritária, o 
sindicalista, hoje deputado, 
ficou ao lado da maioria. 
Respondeu a um jornalista: 



Guatemala é o país mais perigoso do mundo para sindicalistas

A Confederação Sindical Internacional (CSI) apresentou na 102ª Conferência da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), em Genebra, levantamento mostrando que ao menos 53 
representantes sindicais foram assassinados na Guatemala, desde 2007. A entidade também 
denuncia numerosas tentativas de homicídio, torturas, sequestros e ameaças de morte.

Goiânia - Bancários de Goiás protestam contra HSBC

O Sindicato dos Bancários no Estado de Goiás, filiada à UGT, realiza protesto nas agências do 
HSBC nesta terça (25) contra as medidas antisindicais e antiéticas cometidos pelo banco. A 
mobilização faz parte do Dia Continental de Luta dos Empregados do HSBC.

São Paulo - Sintetel negocia PPR 2013 com a TIM 

O Sindicato dos telefônicos se reuniu com a empresa para tratar das negociações dos índices de 
reajuste do Programa de Participação nos Resultados (PPR). O acordo feito em 2012 tem validade 
de dois anos e prevê a rediscussão dos indicadores. 

ABC - Metalúrgicos da CUT adiam congresso da Confederação 

A plenária estatutária da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT (CNM/CUT), encerrada 
na quinta (20), decidiu adiar a realização do 9º Congresso Nacional da categoria para 2015. O 
congresso deveria ocorrer em 2014. O motivo é a Copa do Mundo e as eleições.

Pedágios em rodovias paulistas não terão reajuste 

Os pedágios em 6 mil quilômetros de rodovias paulistas, administradas por 19 concessionárias, não 
terão aumento de preços. As tarifas pagas por lanchas e balsas na travessia entre Santos e Guarujá 
também não sofrerão reajuste. A medida foi anunciada ontem (24) pelo governador Geraldo 
Alckmin. O reajuste é anual e seria feito em 1º de julho.

"Prefiro errar com o povo do 
que acertar sozinho".

João Franzin é Jornalista da 
Agência Sindical E-mail: 
joaofranzin@
agenciasindical.com.br
Facebook: 
www.facebook.com/
joao.franzin

Divulgue seu artigo

Para ter seu artigo publicado, 
envie e-mail com foto para
walter@agenciasindical.com.br

Metalúrgicos da FEM-
CUT/SP participam 
do Câmera Aberta

Câmera Aberta Sindical exibido 
dia 12 de junho de 2013, 
convidou o secretário de 

formação da FEM, Luiz Carlos da 
Silva Dias (Luizão); o 

coordenador do Comitê Sindical 
da LG Eletronics de Taubaté, 
Antonio Mario Monteiro e o 

técnico da subseção do Dieese 
de Taubaté, Igor Pinheiro..

Clique aqui e assista!




