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CENTRAIS SINDICAIS DEFENDEM AUXÍLIO 
EMERGENCIAL SEM ARROCHO FISCAL 

 
As Centrais Sindicais – CUT, Força Sindical, UGT, CTB, NCST, CSB e 
CGTB divulgaram nesta terça-feira (23) nota conjunta reivindicando 
com urgência a retomada do auxílio emergencial de R$ 600,00 até o 
fim pandemia. 
 

 
 
A manutenção do auxílio emergencial é parte essencial da 
resistência às dramáticas consequências da pandemia sanitária 
 
 
De acordo com as entidades sindicais, o auxílio emergencial foi 
fundamental, em 2020, para garantir renda e proteção a mais de 67 
milhões de pessoas. “O benefício foi responsável pela sustentação 
da atividade econômica pelo consumo das famílias, evitando que a 
queda estimada do PIB de 4,5% não viesse a ser duas a três vezes 
maior”, ressaltam os presidentes das centrais sindicais. 
 
Os sindicalistas alertam que desde setembro de 2020, quando o 
benefício foi reduzido pela metade, a situação econômica dos 
trabalhadores vem se agravando, alcançado um nível alarmante 
após seu corte abrupto, e sem sinais de arrefecimento da crise 
sanitária, em dezembro. 
 
No texto, os dirigentes sindicais repudiaram a chantagem do 
Governo Bolsonaro que propõe, em troca de um auxílio com um 
valor reduzido a 40%, para menos da metade dos beneficiários e por 
poucos meses, aprovar mudanças constitucionais que destroem as 
políticas sociais de saúde e educação. “O governo quer aproveitar o 
momento de fragilidade para promover um brutal desmonte do 
financiamento do orçamento público e um violento arrocho salarial 
sobre os servidores públicos e aposentados”, alertam... 
 

CLIQUE AQUI e acesse a íntegra do conteúdo pelo 
portal de notícias da NCST. 

Fonte: Rádio Peão Brasil 

MULHERES NA LUTA PELA VIDA: MANIFESTO 8 DE 
MARÇO NACIONAL – 2021 

 
Mais de 80 organizações nacionais, em uma articulação nacional 
pelo 8 de Março, convocam o Dia Internacional de Luta das 
Mulheres. 
 

 
 
MULHERES NA LUTA PELA VIDA! 
 
FORA BOLSONARO, VACINA PARA TODA POPULAÇÃO E AUXÍLIO 
EMERGENCIAL JÁ! 
 
Neste 8 de março de 2021, nós, mulheres de todo o Brasil, de todas 
as raças, etnias, idades, identidades, orientações sexuais, territórios, 
de tantas nacionalidades que aqui vivemos, quilombolas, indígenas, 
no campo, nas águas, florestas e cidades, nos mobilizamos no Dia 
Internacional de Luta das Mulheres para gritar com indignação e 
fúria feminista FORA BOLSONARO! VACINA PARA TODA A 
POPULAÇÃO! AUXÍLIO EMERGENCIAL JÁ! PELO FIM DAS VIOLÊNCIAS 
CONTRA AS MULHERES! 
 
Nossas vidas estão ameaçadas por um projeto de morte, comandado 
por Bolsonaro e que conta com a cumplicidade e apoio de 
fundamentalistas e setores conservadores dos poderes jurídico, 
parlamentar e da grande mídia à serviço do capital nacional e 
internacional. 
 
Na pandemia as desigualdades de classe, raça e de gênero se 
aprofundaram ainda mais. A tragédia humanitária foi muito além do 
vírus e das mortes: com o aumento da pobreza e o crescimento da 
população em situação de rua. Também sentimos na pele o aumento 
das jornadas de trabalho e da dependência econômica das 
mulheres... 
 

CLIQUE AQUI e acesse a íntegra do conteúdo pelo 
portal de notícias da NCST. 
 

Fonte: Movimento Nacional de Mulheres 

https://www.ncst.org.br/subpage.php?id=24047_24-02-2021_centrais-sindicais-defendem-aux-lio-emergencial-sem-arrocho-fiscal#destaques
https://www.ncst.org.br/subpage.php?id=24043_24-02-2021_mulheres-na-luta-pela-vida-manifesto-8-de-mar-o-nacional-2021#destaques


 

OIT FAZ COBRANÇAS A BOLSONARO SOBRE 
MUDANÇAS NAS LEIS TRABALHISTAS DEVIDO À 

PANDEMIA 
 

Em documento, entidade afirma que medidas que anulam 
negociações coletivas precisam ser de caráter “excepcional” e pede 
resultados de acordos celebrados ao longo da pandemia 
 

 
 
por Fabíola Salani 
 
 
A OIT (Organização Internacional do Trabalho) fez cobranças ao 
governo Bolsonaro em relação às alterações na legislação trabalhista 
que foram realizadas no ano passado no contexto da pandemia. As 
demandas e questionamentos foram feitos no relatório “Aplicação 
das Normas Internacionais do Trabalho 2021”, publicado no último 
dia 15. 
 
No documento, a entidade, ao se referir ao Brasil, trata 
principalmente das medidas provisórias nº 927 e nº 936. As duas 
medidas instituíram o Programa Emergencial de Manutenção de 
Emprego e Renda. Mas, em contrapartida, elas  prejudicaram o 
direito de negociação coletiva de acordo com as centrais sindicais do 
país. 
 
O relatório foi elaborado pela Comissão de Peritos para a Aplicação 
de Convenções e Recomendações. Esse é um órgão independente, 
composto por especialistas jurídicos encarregados de examinar a 
aplicação das Convenções e Recomendações da OIT por Estados-
membros da organização. Para o relatório, ela recebeu informações 
de centrais sindicais e do governo federal. 
 
Em um dos trechos, a comissão fala de pontos das MPs que 
sobrepõem acordos individuais aos coletivos. Nele, ela afirma que 
“reconhece plenamente as circunstâncias excepcionais vividas pelo 
país devido à pandemia e a necessidade absoluta de adotar medidas 
urgentes para mitigar os efeitos econômicos e sociais da crise 
resultante”. Mas prossegue, com crítica ao governo: “Ao mesmo 
tempo, a Comissão relembra sua posição de que as medidas 
adotadas durante uma crise aguda que anulam a aplicação dos 
acordos coletivos em vigor devem ser de caráter excepcional, 
limitados no tempo e fornecer garantias para os trabalhadores mais 
afetados”... 

CLIQUE AQUI e acesse a íntegra do conteúdo pelo 
portal de notícias da NCST. 

Fonte: Revista Fórum 

 
PRESIDENTE DA NCST DEBATE FUTURO DO 

MOVIMENTO SINDICAL EM LIVE DA CNTEEC 
 

Bate-papo virtual será exibido nesta quarta-feira (24), às 19h00, nas 
páginas oficiais da CNTEEC no Facebook e no Instagram 
 

 
 
VAMOS CONVERSAR? 
 
 
O programa on-line do Prof. Oswaldo Augusto de Barros terá um 
convidado muito especial. José Reginaldo, presidente da Nova 
Central Sindical dos Trabalhadores - NCST vai falar sobre "O FUTURO 
DO MOVIMENTO SINDICAL". O bate-papo virtual será exibido nesta 
quarta-feira (24), às 19h00, nas páginas oficiais da CNTEEC no 
Facebook e no Instagram (saiba mais). 
 
O necessário debate visa instrumentalizar as entidades de base 
sobre alternativas para tocar as atividades sindicais em tempos de 
crise econômica, sanitária e social, além de analisar perspectivas 
sobre o futuro do sindicalismo brasileiro. 
 
É hoje! 
 
Você não pode perder! 
 
Já anota na sua agenda. 
 

CLIQUE AQUI e acesse a íntegra do conteúdo pelo 
portal de notícias da NCST. 

Fonte: CNTEEC 

https://www.ncst.org.br/subpage.php?id=24046_24-02-2021_oit-faz-cobran-as-a-bolsonaro-sobre-mudan-as-nas-leis-trabalhistas-devido-pandemia#acontece
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=793294527938685&id=206632103271600
https://www.ncst.org.br/subpage.php?id=24045_24-02-2021_presidente-da-ncst-debate-futuro-do-movimento-sindical-em-live-da-cnteec#destaques


 

CNTI CONFIRMA APRÍGIO GUIMARÃES COMO 
PRESIDENTE INTERINO DA ENTIDADE 

 

 
 
Aprígio Guimarães, presidente interino da CNTI 
 
 
Em reunião realizada pela diretoria da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Indústria - CNTI, ficou confirmado Aprígio 
Guimarães como presidente interino da entidade, em substituição 
ao ex-presidente José Calixto Ramos, falecido no último dia 03 de 
fevereiro de 2021, vítima da Covid-19. 
 
Aprígio Guimarães era companheiro de longa data de José Calixto 
Ramos na diretoria da Confederação Nacional dos Trabalhadores na 
Indústria - CNTI, onde exerceu a função de Secretário Geral há 
exatos três mandatos. 
 
O novo presidente é um tecelão da cidade de Pará de Minas - MG, 
onde iniciou sua atividade sindical no Sindicato dos Trabalhadores na 
Indústria de Fiação e Tecelagem de Pará de Minas/MG, vindo 
posteriormente no ano 2000 a participar da diretoria da CNTI como 
Secretário para Assuntos de Trabalho e Previdência Social por dois 
mandatos. Hoje é também o presidente na Federação dos 
Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem no Estado de 
Minas Gerais. 
 
Em um momento delicado para o movimento sindical brasileiro e 
aos frequentes ataques à classe trabalhadora pelo atual governo, 
Aprígio Guimarães assume o cargo afirmando o compromisso de 
honrar o legado deixado pelo companheiro e amigo José Calixto 
Ramos, e a defender suas bandeiras, de preservação do sistema 
sindical confederativo e da unicidade sindical. 
 
 

CLIQUE AQUI e acesse o conteúdo pelo portal de 
notícias da NCST. 
 

Fonte: CNTI 

 
 
 
Conheça o Portal da Vacina 
 
 
O portal é uma iniciativa da rede sindical brasileira e disponibiliza 
notícias relevantes sobre a vacinação no Brasil.  
 
CLIQUE AQUI e cadastre-se. 
 
 

 

 
Acompanhe estas e outras notícias relacionadas ao 
mundo do trabalho pelo Portal de Notícias da NCST: 

www.ncst.org.br  
 

 
 
 
 

https://www.ncst.org.br/subpage.php?id=24044_24-02-2021_cnti-confirma-apr-gio-guimar-es-como-presidente-interino-da-entidade#acontece
https://www.ncst.org.br/subpage.php?id=24022_18-02-2021_ncst-solicita-engajamento-de-sua-base-sindical-junto-ao-portal-da-vacina#destaques
https://www.portaldavacina.com.br/
http://www.ncst.org.br/

