
Informativo Eletrônico do Presidente do Conselho das Entidades Sindicais de Piracicaba, Francisco Pinto Filho - Chico

Informativo

� Em solenidade festiva, na noite de 14 de agosto último, as-
sumimos, ao lado de dirigentes sindicais de Piracicaba, a presi-
dência do Conespi. Agradeço a confiança de todos e este mate-
rial que começamos a produzir, com as atividades desenvolvidas
a partir de outubro, visa mostrar boa parte das nossas ações,
sempre voltadas aos interesses dos nossos trabalhadores.

– Estivemos no Fórum Permanente em Defesa do02/10
IDOSO, com a participação do presidente da Câmara de
Vereadores de Piracicaba, Matheus Erler. Na oportunidade, exaltei
a importância da iniciativa, sugeri a criação do Fórum Permanente
em Defesa da Prevenção dos Acidentes e Doenças do Trabalho e

defendi a entrada das nossas associações de aposentados filiadas na gestão do Conselho.

- Protocolamos ofício junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo, com as iniciativas traçadas10/10
dentro do plano e diretrizes para o combate a morte e acidentes de trabalho, ações conjuntas com diversos setores,
entre eles o Ministério Público.

16/10 – Participamos da  Audiência Pública na Câmara -
Mandato Paiva - (mais uma participação dentro do plano de

combate e discussão das mortes/acidentes de trabalhadores)

19/10 - Reunião
ampliada do
Conespi, na
Regional da
Força Sindical. A reunião foi marcada por informes,
discussões, deliberações, convites e reafirmado o compromisso
de nos mantermos sempre unidos em defesa dos trabalhadores.

20/10 – Protocolamos ofício junto à Secretaria de Governo,
visando a retomada da reunião para formular proposta SEMAE
(SEMTRE, SEMDES e Ministério do Trabalho) que garanta isenção
do pagamento

das tarifas de água e esgoto aos trabalhadores desempregados,
isso por um determinado período.

21/10 – Participamos, em companhia dos companheiros
Fânio Luis Gomes (Alimentação) e Roberto Previde

(Comerciários), da coletiva de imprensa na Gerência do
Ministério do Trabalho, quando foi anunciado o agendamento

eletrônico de três serviços prestados, entre eles o
seguro-desemprego, a emissão da Carteira de Trabalho e o

registro profissional. Os atendimentos começaram no
dia 3 de novembro.
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21/10 – Estivemos na reunião da Comemprego com ampla participação de dirigentes sindicais, entre eles
Roberto Previde (Comerciários), Edson Batista dos Santos (Construção), Sérgio Gonçalves (Papeleiros), Adney
Araújo (Alimentação) e Cláudia Novoletti (Bancários).

22/10 - Participação com Stand no Workshop, realizado no
Engenho Central, com divulgação de materiais de sindicatos
junto aos alunos participantes.

22/10 –
Participamos da

abertura da XX
Semana

Municipal de
Prevenção aos

Acidentes de
Trabalho, ocorrida no período da noite, no anfiteatro do Centro

Cívico da Prefeitura, tendo como tema “Os impactos dos avanços
do modelo de gestão de terceirização no trabalho

contemporâneo no Brasil”.

– Participamos da continuidade da XX Sempat, na23/10
Faculdade Anhanguera, com oficina voltada aos sindicalistas,
tendo como tema a “Aliança Interinstitucional entre Academias,
Movimento Sindical, Ministério do Trabalho e Emprego,
Ministério
Público do
Trabalho e
Serviço de
Saúde do
Trabalhador”.

06/11 – Participação no programa “Os Comentaristas”, da
Rádio Educadora, onde abordamos todo este trabalho

desenvolvido pelo Conespi, em defesa dos trabalhadores.

Neste mês de outubro fizemos as seguintes indicações, que garantem a representação dos trabalhadores nos
Conselhos Municipais:

�Conselho Segurança Alimentar: Alexandre Lopes (Sintesp) e Adney Araújo (Alimentação)

�Comitê Municipal de Inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho - COMIT-PCD: Letícia Peres
Farias Françoso e César do Nascimento Santos (Bancários)

�Conselho da Previdência Social: Olívia Brossi (Bancários) e Alex Paes (Condutores)
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