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CNTI recebe Selo CAU/DF - 
Arquitetura de Brasília 2022 

  

 
  

Nesta quinta feira (12/08/2022), a Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Indústria - CNTI 
recebeu na sua sede em Brasília, a equipe do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito 
Federal - CAU/DF, para entrega do Selo que tem por 

objetivo reconhecer o valor histórico das edificações 
não monumentais de Brasília e de seus autores, bem 
com divulgar boas práticas de conservação e 
manutenção predial, que preservaram a linguagem 
arquitetônica do movimento moderno.  
  

Esse ano havia a indicação de 20 prédios, sendo que 

somente 10 foram escolhidos. O presidente da CNTI, 

Sr. Aprígio Guimarães, saudou os presentes e 
agradeceu a todos em especial o Sr. Pedro Grilo e a 
Bruna Leite que tiveram um olhar atento a toda essa 
estrutura, da qual sempre foi e sempre será o orgulho 
dos trabalhadores industriários brasileiros.  
  

"Esse troféu hoje, recebo em nome de toda a diretoria 

da CNTI que não tem medido esforços para 
mantermos sempre acesa a chama do sindicalismo 
brasileiro, e, que jamais se apagará, como dizia nosso 
saudoso presidente Calixto", concluiu Aprígio 
Guimarães. 
  

 
  

Link: https://www.caudf.gov.br/5-selo-confederacao-
nacional-dos-trabalhadores-da-industria-cnti/ 

 

 

Quem Foi Quem no Congresso 
mapeia votações 

 

 
 

Perto de 90% dos atuais parlamentares do Congresso 
Nacional vão tentar se reeleger. Ante essa avalanche 
de candidaturas, cabe perguntar: 1) Como eles 
votaram ou se posicionaram nas matérias trabalhistas 
e outras de interesse social? Eles merecem nosso 

voto? 
 
A votação está documentada, editada e fácil de acesso 
na Plataforma www.quemfoiquem.org.br – lançada 
pelo Diap – Departamento Intersindical de Assessoria 
Parlamentar. A Plataforma disponibiliza seu conteúdo 
a entidades e pessoas. Ou seja, conhecimento e 

munição sem custo. 
 
Neuriberg Dias do Rêgo, Diretor de Documentação do 

Diap, explica: “Concebemos uma Plataforma simples, 
didática e leve, que pode ser acessada em todos os 
pontos do País”. Ele informa que, à direita da tela, há 
o botão de Compartilhar, “que facilita a irradiação das 

informações entre dirigentes ou para suas categorias 
e bases”. 
 
Estado – O interessado pode acessar deputados e 
senadores por Estado. Também por tema, partido ou 
ranking (os a favor e os contrários). Segundo o 

dirigente do Diap, “existe ainda a opção de imprimir, 
inclusive com fotos dos parlamentares”. 
 
Neuriberg Dias do Rego observa: “Nossa primeira 
intenção é informar. Mas se, de posse dos informes, 
houver pressão social, aí já se trata de um direito da 
democracia”. O Diap tem a tradição de buscar 

soluções negociadas no âmbito do Congresso. 
 
A Plataforma abrange 23 temas – de matérias 
trabalhistas a ambientais. O conteúdo será atualizado 
mensalmente. Haverá lançamentos em vários Estados 
do www.quemfoiquem.org.br. 
 

Agência – A Agência Sindical se soma às entidades 
que apoiam a Plataforma. João Franzin, coordenador, 
afirma: “Os dirigentes sempre falam em voto 
consciente. A Plataforma está aí pra ajudar nesse 
sentido”. 
 

Mais – Site do Diap – e www.quemfoiquem.org.br 

 

Fonte: Agência Sindical 

 

https://www.caudf.gov.br/5-selo-confederacao-nacional-dos-trabalhadores-da-industria-cnti/
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Ciro Gomes diz que vai reformar CLT 
protegendo renda dos trabalhadores 

 

Intenção é atualizar leis e estimular uma eficiência 
produtiva 

 

 
Keiny Andrade/Direitos reservados 

 

O candidato à Presidência da República Ciro Gomes 
(PDT) afirmou que, se eleito, vai propor um novo 
código de leis trabalhistas para o país. Segundo o ex-
governador do Ceará, a intenção é atualizar a 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), mantendo a 
proteção aos trabalhadores, mas estimulando a 
“eficiência produtiva”. 
 

“A velha CLT cumpriu uma etapa histórica 
fundamental, mas foi superada em muitos de seus 
valores – mas não quanto à proteção ao trabalho”, 

disse Gomes ao participar, nesta quinta-feira (18), do 
ciclo de debates que a Associação Comercial de São 
Paulo vem promovendo com candidatos à presidência 
da República e ao governo de São Paulo. 
 
“Um governo meu estará comprometido com a 
proteção do trabalho e da renda do trabalho, mas com 

um olho na eficiência sistêmica e na produtividade da 
economia brasileira, que está perdendo 
produtividade”, acrescentou o trabalhista, atribuindo à 
perda de poder aquisitivo dos trabalhadores e à 
desigualdade econômica o fechamento de milhares de 
pontos de comércio ao longo das últimas décadas. 

 
Gomes garantiu que os empresários serão consultados 
sobre a proposta, que estará alinhada com “as 
melhores práticas internacionais”. “Não haverá 
imposição. Olharemos as convenções internacionais 
da OIT [Organização Internacional do Trabalho] que o 
Brasil assinou e que não estão sendo praticadas e 

também o conjunto de ações [trabalhistas] 
judicializadas. Por exemplo, casos de trabalho 
terceirizado com jornadas e tarefas iguais e 
remunerações distintas. Não pode isso. Da mesma 
forma que [não pode] mulheres receberem menos 
[para exercerem as mesmas funções que homens]”, 
disse Ciro. 

 
O candidato também prometeu ações de estímulo à 

renegociação de dívidas de pessoas físicas e um 
programa federal de renda mínima que pague um 
auxílio mensal de R$ 1 mil às famílias com renda per 
capita igual ou inferior a R$ 417 mensais. “Será um 
programa de renda mínima com status constitucional 
e fontes de recursos identificados, [que ajudará a] 

alargar muito a escala [de consumo], porque a 
população mais pobre usa praticamente 100% da sua 
renda com consumo”, destacou Gomes, defensor de 
uma reforma tributária com unificação de seis tributos 
em um único imposto, o IVA. 

 
Após dizer que a elite brasileira está viciada em juros 

altos, Gomes foi aplaudido pelos empresários e 
políticos que lotavam o auditório da associação ao 
afirmar que, se eleito, vai propor o fim da reeleição. 

Fonte: Agência Brasil 

 

 

Governo faz farra com recurso do 

orçamento secreto antes da eleição 
 

No limite da legislação eleitoral, foram liberados R$ 
6,6 bilhões em emendas do relator, pelas quais não se 
identifica o deputado ou senador que fez a indicação 

 

 
 

Às vésperas do prazo limite da legislação eleitoral, o 
governo Bolsonaro liberou entre os dias 13 de junho a 
1º de julho, R$ 6,6 bilhões em emendas do relator. O 

montante representa 99% de todos os pagamentos 

prometidos este ano. O chamado orçamento secreto 
não permite a transparência com o gasto do dinheiro 
público, pois não se identifica o parlamentar que é 
autor da indicação dos repasses. 
 
Proporcionalmente, Roraima e Alagoas, este último 
estado base política do presidente da Câmara dos 

Deputados, Arthur Lira (PP), foram os mais 
beneficiados com essa farra do dinheiro público. Os 
cinco que mais receberam verba do orçamento secreto 
foram Minas, Maranhão, Bahia, Roraima e Alagoas. 
 
Dados levantados pelo UOL no sistema Siga Brasil, do 

Senado, revelam ainda que o governo empenhou, ou 
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seja, comprometeu-se a pagar, R$ 7,4 bilhões em 
emendas de relator no período. 
 
O UOL ressaltou que pelas regras eleitorais, os 
empenhos e pagamentos precisam ser feitos até 2 de 
julho, três meses antes do primeiro turno das 

eleições. 
 
Esse uso da máquina pública para beneficiar 
Bolsonaro foi considerado mais um escândalo. O vice-
líder do PCdoB na Câmara dos Deputados, Daniel 

Almeida (BA), disse que o discurso contra corrupção e 
as promessas de transparência do governo Bolsonaro 

ficaram em 2018. 
 
“Após vencer as eleições, Bolsonaro revelou que 
transparência e honestidade não são o forte do seu 
governo. Quase todo o orçamento secreto liberado às 
vésperas das eleições. Por quê? Pra quem? Pra quê?”, 

indagou o parlamentar. 
 
“Orçamento secreto infelizmente ainda existe, o que 
não é secreto mais é o destino fraudulento dele. Vou 
continuar lutando contra essa vergonhosa corrupção 
institucionalizada”, criticou o deputado Márcio Jerry 
(PCdoB-MA). 

  

Para o deputado Ivan Valente (PSOL-SP), trata-se de 
mais um caso de corrupção. “É um escândalo a 
compra de votos, o uso da máquina pública para 
eleger Bolsonaro. E mesmo com todo esse esquema 
ainda tem empresário pregando golpe se Lula ganhar. 
São picaretas e criminosos”, criticou. 

Fonte: Portal Vermelho 

 

 

Número de eleitores entre 16 e 18 
anos aumenta 47% desde 2018 

 

Campanha da Justiça Eleitoral atrai jovens eleitores 
 

Wilson Dias/Agência Brasil 

 
Só em abril, 991.415 jovens entraram 

com o pedido de título de eleitor 
 

Entre janeiro e abril deste ano, o País ganhou 

2.042.817 novos eleitores entre 16 e 18 anos, um 
aumento de 47% em relação às eleições de 2018 e de 

57% em relação a 2014. O crescimento é creditado às 
ações da Justiça Eleitoral, que, entre 14 e 18 de 
março, por meio do TSE e dos 27 tribunais regionais 
eleitorais, promoveu a Semana do Jovem Eleitor, uma 
iniciativa criada em 2015. 
 

Em março, 522.471 jovens haviam tirado o título de 
eleitor. Em abril, o número quase duplicou: 991.415 
jovens entraram com o pedido. Com uma novidade. 
Uma resolução do TSE permitiu que eleitores com 15 
anos tirassem o título, mas com poder de voto apenas 

se completassem 16 anos até o primeiro turno das 
eleições. 

 

 
 
As redes sociais do TSE e dos TREs procuraram se 

comunicar de forma direta com jovens, e contaram 
para isso com a colaboração de diversas 
personalidades da internet, clubes de futebol, 
organizações da sociedade civil, o que foi importante 
para o aumento do número de eleitores, na opinião da 
professora de Direito Eleitoral Anna Paula Oliveira 
Mendes. 

 
“Eu penso que essas campanhas foram essenciais 
para o êxito nesse aumento do número de jovens 
eleitores, porque os jovens consomem a internet 
como seu principal meio de informação e essas 
campanhas ocorreram sobretudo na internet. Então, o 

TSE conseguiu falar a linguagem do público jovem e 

se adaptar aos meios de comunicação por eles 
utilizados. Isso foi muito importante e é muito 
importante para uma democracia de qualidade, que 
pressupõe o aumento de voz de todos e todas, 
inclusive da população mais jovem.” 
 

Um dos destaques da Semana do Jovem Eleitor foi o 
tuitaço realizado no dia 16 de março. Segundo dados 
do Twitter, foram publicados durante essa mobilização 
quase 7 mil (cerca de 6,8 mil) tuítes com incentivos à 
retirada do título de eleitor, que chegaram a quase 90 
(88) milhões de pessoas. Mais de 4,7 mil usuários da 
plataforma publicaram sobre o assunto ou 

compartilharam publicações de outras pessoas. 
Fonte: Agência Câmara 
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ENCONTROS REGIONAIS CNTI 

Estratégias Sindicais “Eleições 2022” - 4ª Edição - Região Sudeste 
 

 

 
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO 
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https://cnti.org.br/html/Smulher/2022/eleicoes2022-MG-BeloHorizonte.pdf
https://cnti.org.br/html/Smulher/2022/eleicoes2022-ES-Vitoria.pdf
https://cnti.org.br/html/Smulher/2022/eleicoes2022-RJ-RiodeJaneiro.pdf
https://cnti.org.br/html/Smulher/2022/eleicoes2022-SP-SaoPaulo.pdf

