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FENAVENPRO participa de Seminário Nacional sobre a Reforma Trabalhista realizado pela CNTC
Para discutir a proposta apresentada pelo governo federal com suas Federações e Sindicatos filiados a Confederação
Nacional dos Trabalhadores no Comércio, realizou nos dias 29 e 30 de março, o “Seminário Nacional sobre a
Reforma Trabalhista: Nenhum Direito a Menos”.
O evento reuniu mais de 250 representantes sindicais de todo
o país que debateram com especialistas da área Trabalhista e
Previdenciária - advogados, desembargadores, juízes, médicos
e procuradores -, diversos temas, entre eles a “Prevalência do
Negociado sobre o Legislado”; “Trabalho em condições
degradantes”; “Terceirização e seus impactos”; “Impactos da
Reforma Trabalhista no Movimento Sindical”; e “Precarização, Retrocesso Social e Soluções para o enfrentamento
da crise do desemprego”.

O presidente da CNTC, Levi Fernandes Pinto, abriu o evento
convocando todos os Filiados à Confederação para uma
grande mobilização nacional contra a Reforma Trabalhista: “O
momento social e político do País é grave, por isso torna-se
fundamental a nossa articulação, participação e união em
todos os Estados”.

O presidente da FENAVENPRO Edson Ribeiro Pinto (2º à esquerda) foi o mediador do primeiro painel do Seminário
que debateu o “Projeto de Lei 6787/2016 e seus impactos aos comerciários”: “Temos que ficar atentos que a ideia
do Governo federal é botar em votação no Congresso ainda neste semestre essa Proposta que altera as regras da
CLT e outros dispositivos”.

No encerramento do evento houve debates com a participação do auditório e elaboração e aprovação da redação
final da Carta de Resolução.

Fique por dentro

Acompanhe a cobertura completa do Seminário em www.cntc.org.br
A FENAVENPRO apoia as ações sindicais de seus 27 Filiados

