Epifânio: “no Brasil a democracia
se consolida a cada eleição”

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Maringá,
Epifânio Magalhães de Oliveira comentou o processo
eleitoral brasileiro quando vários Governadores de Estados
se reelegeram, outros se elegeram no primeiro turno e foram
eleitos deputados e senadores. “Dia 26 de outubro, teremos
o 2º turno para a Presidência da República e para mais de
uma dezena de Governos Estaduais, mas é certo que a
democracia se consolida a cada eleição, o que é bom para o
pluralismo das idéias e partidárias”, salientou.
Na disputa presidencial o líder dos metalúrgicos em
Maringá observou “o fator surpresa, que foi a virada do
tucano Aécio Neves, suplantando a então favorita Marina
Silva, do PSB, e foi para o segundo turno para o embate
final com a presidente Dilma Roussef, do PT” .
Epifânio acredita, pelo que indicam pesquisas recentes
que será uma disputa difícil para os dois lados. “Parece que
o Brasil está dividido meio-a-meio”, observou.
Regulamentação do art. 8º da CF
Depois de lembrar as eleições dos deputados e do papel
destes e dos senadores, na formulação de políticas salariais
e de emprego, Epifânio disse da “premência da renovação do pacto que fixou a valorização do
salário mínimo, que vence em dezembro/15”.
“Os trabalhadores devem lutar para que seja renovado até 2019, quem for o Presidente da
República eleito no próximo dia 26 e da regulamentação do artigo 8º da Constituição Federal, que
trata da associação profissional ou sindical e da unicidade sindical, que é ponto basilar da norma
constitucional referida e do fortalecimento dos sindicatos e Centrais trabalhistas”, destacou.

Curso de Segurança Química no Sindicato de 20 a 24

Um curso a ser ministrado por docentes da
FUNDACENTRO é difícil ser conseguido,
tratando-se de justo anseio de qualquer sindicato.
O presidente do SindMetalúrgicos Maringá
Epifânio, convida aos interessados para que
venham participar de um Curso sobre Segurança
Química que será realizado de 20 a 24
próximos, no Auditório do sindicato, a cargo
de docentes da FUNDACENTRO.
O evento terá a duração de 35 horas/aulas,
nos horários das 9h às 12h e das 13h às 17h.
Seu objetivo é apresentar informações
atualizadas sobre ações, convenções, legislações
e programas em andamento em níveis nacional
e internacional, sobre Segurança Química e
difundir informações sobre medidas preventivas

relacionadas à produção e manuseio de produtos
químicos perigosos.
O curso será gratuito e suas vagas são
limitadas a 40. Será ministrado por docentes da
FUNDACENTRO, regionais de São Paulo e
Paraná, todos com formação superior, além de
outras qualificações. Aos inscritos com 80% de
presença, serão conferidos Certificados.
Os destinatários são profissionais da área de
Segurança e Saúde no Trabalho e de Instituições
Públicas que atuam na fiscalização de SST.
A organização está a cargo de Madalena
Pacífico, Jornalista e especialista em Gestão de
Eventos (FUNDACENTRO - Paraná). Mais
informes: (44) 4009.3100 e/ou (41) 3313-5214
ou 3313-5218 eventospr@fundacentro.gov.br.
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