
Sexta-Feira, 10 De Novembro De 2017 ★ ★ ★ mercado a19ab

CONTRA AS REFORMAS
Centrais sindicais prometemprotestos nesta sexta (10)

9h30 Praça da Sé
10h30 Caminhada
até a av. Paulista
14h Palácio
dos Bandeirantes
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SP> Rio Branco (AC)
>Manaus (AM)
>Macapá (AP)
> Aracaju (SE)
> Salvador (BA)
> Fortaleza (CE)
> Brasília (DF)
> Belo Horizonte (MG)
> Campo Grande (MS)
> Cuiabá (MT)
> Belém (PA)
> João Pessoa (PB)
> Recife (PE)
> Teresina (PI)

> Curitiba (PR)
>Riode Janeiro (RJ)
>Natal (RN)
> Boa Vista (RR)

> Porto Alegre (RS)
> Florianópolis (SC)
> São Paulo (SP)
> Palmas (TO)

Odeputado federal Paulo Pereira da Silva, o Paulinho (SD), que preside a Força Sindical

Alan Marques - 28.jun.16/Folhapress

CATIA SEABRA
DE SÃOPAULO

Com a anuência do presi-
dente da central e deputado
federal, Paulo Pereira da Sil-
va, o Paulinho, dirigentes da
ForçaSindicalpediramajuda
ao ex-presidente Luiz Inácio
LuladaSilvaparaaprovarno
Congresso uma contribuição
assistencial para a sobrevi-
vência de sindicatos no país.

Em dissonância com as
centrais,MichelTemerdesis-
tiudepropor,pormeiodeme-
dida provisória, fonte de fi-
nanciamento de entidades
trabalhistas,quedeixarãode
receber o imposto sindical a
partir da semana que vem.
Como a proposta enviada

ao Congresso não incluirá a
regulamentaçãodacontribu-
ição assistencial —apontada
como uma forma de ameni-
zar o impactoda reforma tra-
balhista nas contas dos sin-
dicatos—,ocomandodaFor-
ça recorreu a Lula.
Apedidodo secretário-ge-

ral da entidade, João Carlos
Gonçalves,oJuruna, foiagen-
dada, então, uma reunião
comoex-presidente na terça
(7) para a apresentação de
uma proposta pela qual a
contribuição é fixada em as-
sembleia. “Precisamos do
apoio dePT, PCdoB ePSOL”,
justifica Juruna, alegando
queparlamentaresdeesquer-
da resistem às propostas en-
campadaspelopresidenteda
Câmara,RodrigoMaia(DEM).

Apartir da semana que
vem, coma entrada
emvigor da reforma
trabalhista, imposto
sindical será extinto

Central pede ajuda de ex-presidente para aprovar no Congresso contribuição assistencial que financie as entidades

Porverbade sindicatos, Força recorreaLula

OpresidentedaFederação
dos Químicos de São Paulo,
Sérgio Luz Leite, foi encarre-
gado da conversa com Lula.
Segundoele, o ex-presidente
“acha razoável a regulamen-
tação de uma alternativa de
custeio”.
Nesta semana, filiados da

FederaçãodosQuímicosapro-
varamemassembleiacobran-
çade6%dosaláriodos traba-
lhadores da categoria, diluí-
dos em 1%aomês e com teto
de R$ 45mensais, a partir de
abrilde2018.Aintençãoéque
os acordos coletivos prevale-
çam sobre a lei. Mas os sindi-

calistasreconhecemoriscode
a contribuição ser derrubada
por falta de amparo legal.
“Estamos contando com a

aprovaçãonoCongresso.Mas
será uma votação apertadís-
sima”, disse Leite.
O apelo da Força Sindical

éparaquepetistaseCUTpar-
ticipem de negociações no
Congressoapartir das regras
já aprovadas.
Secretário-geral da CTB,

WagnerGomesdizqueossin-
dicalistasestãoemcampanha
comparlamentares“paraten-
tar quebrar essa visãodeque
sindicatossópegamodinhei-

ro” semoferecer em troca as-
sistência ao trabalhador.
Bemmenosotimista,opre-

sidente da UGT, Ricardo Pa-
tah, afirmaque, “na pior das
hipóteses, as centrais pode-
rão reabrir negociação após
posse da nova legislatura”.

SEMINÁRIO FOLHA
REFORMA TRABALHISTA
quANdO Hoje, a partir das 8h
ONdE Rooftop 5 & Centro de
Convenções, no Complexo
Aché Cultural (rua Coropé,
88, Pinheiros, SP)
INSCRIÇÕES Gratuitas, no
site eventos.folha.uol.com.br

Vem pro St. Marche descobrir um novo jeito de fazer

supermercado e concorra a uma viagem gastronômica

inesquecível durante 10 dias pelo melhor do nosso

continente. Serão quatro jantares harmonizados em quatro

vinícolas de quatro países, para você e um acompanhante.

Cerveja
Stela Artois
275ml

Ravioli e tortellini
Rana
sabores* • 250gr

15viagens,
4países,
vocêeum
acompanhante.

S A I B A M A I S

www . s tm a r c h e 1 5 a n o s . c om

*Ravioli quatro queijos, frango com alecrim, champignon e funghi porcini, ricota e espinafre, tomate e mozzarella. Tortellini presunto cru e queijo. **Banana, baunilha, morango e cookies & cream. Ofertas válidas de 10 a 12/11/2017 ou enquanto durarem
nossos estoques. Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Reservamo-nos o direito de corrigir eventuais erros gráficos. Não vendemos no atacado.Imagens meramente ilustrativas. Mantenha a cidade limpa. Não jogue este impresso em vias públicas.

Certificado de Autorização da Promoção “Sabores do Novo Mundo” SEAE/MF
nº. 02.000084/2017. Consulte regulamento no site www.stmarche15anos.com.
Promoção válida de 05.11.2017 a 31.12.2017. Imagens ilustrativas.

TEM

P R E Ç O S I R R E S I S T Í V E I S

R$3,59
R$14,90

R$11,90

COMPR E E CONCORR A !

Manteiga
Paysan Bretan
c/s/ sal • 200g R$5,99Iogurte whey

Verde Campo
sabores** • 250gR$39,00

Espumante italiano
Terra Serena
Gran Cuvée
brut/extra dry • 750ml

0%
lactose
gordura

sem gluten

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/HOSPITAL DAS CLÍNICAS LUZIA DE PINHO MELO,
convida as empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico

SE nº 004/2017, realizado para a Contratação de Empresa para Prestação de
Serviços Médicos na Especialidade de Clínica Médica no Pronto Socorro e
Enfermaria de Clínica Médica. Para informações e condições de participação
favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.


