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Entre outras irreguilaridades, empresa pagava abaixo do piso,
não pagava vale alimentação e nem tinha plano de saúde

T

O Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção Civil de Curitiba
e Região declarou publicamente seu total
e irrestrito apoio às ocupações dos estu-
dantes nas escolas do Paraná e do Bra-
sil por entender que suas reivindicações
são legítimas, divulgando nota de apoio.

EDUCAÇÃO - “A luta dos estudantes
é a defesa da educação pública de quali-
dade para todos, algo ameaçado pelas re-
formas apresentadas pelo ilegítimo gover-
no de Michel Temer, inimigo do povo tra-
balhador.

Já passa de 300 o número de escolas
ocupadas no Paraná e a adesão cresce a
cada dia. Organizados(as) pelos Grêmi-

CONTRA MP 746, SINTRACON CURITIBA DIVULGA NOTA DE APOIO A OCUPAÇÃO DOS ESTUDANTES
os Estudantis, União Paranaense de Es-
tudantes Secundaristas (UPES) e pela
União Brasileira de Estudantes Secunda-
ristas (UBES), os(as) estudantes prota-
gonizam uma das maiores ocupações da
história. Durante a tomada das escolas,
os(as) jovens organizam atividades cultu-
rais e debates sobre os projetos e medi-
das que afetam a liberdade de ensino e
aprendizado. Eles(as) reivindicam a reti-
rada definitiva da Medida Provisória 746.

DIREITO - A Escola Pública é um di-
reito social e constitucional que o gover-
no Michel Temer pretende acabar. O Sin-
tracon Curitiba reafirma sua luta na defe-
sa dos direitos democráticos, sociais e

trabalhistas. Por isso é fundamental bar-
rar a MP 746. Reforma se faz com amplo
diálogo com a comunidade envolvida e não
através de Medida Provisória, como pre-
tende o governo golpista”.

rabalhadores da Empresa Santa-
na Montagem Industrial, terceiriza-
da da Alumini para a desmontagem

de andaimes no HCC do Complexo Pe-
troquímico do Rio de Janeiro (Comperj),
fizeram uma paralisação na segunda-fei-
ra (10), porque a empresa estava descum-
prindo a convenção coletiva.

RISCO - A empresa foi contratada re-
centemente para desmontar andaimes
que já estão há mais de três anos no lo-
cal, expondo os operários que atuam na
manutenção do Complexo em risco. A
Santana é a mesma empresa que atuou
nas obras de desmontagem no parque
olímpico, inclusive os mesmos funcioná-
rios que atuaram depois das olimpíadas
estão agora no Comperj.

NO COMPERJ, MONTADORES DE ANDAIMES PARAM ALUMINI TERCEIRIZADA

ARROCHO - A empresa
estava pagando para os traba-
lhadores R$ 1.700, enquanto
o piso salarial do montador de
andaime no Comperj é de R$
2.200. A Santana também não
pagava vale alimentação e en-
tregava marmitex para os tra-
balhadores (abolido há anos
do Comperj), não seguia a NR 18, não
tinha plano de saúde, entre outras irregu-
laridades.

DENÚNCIA - O Sindicato dos Traba-
lhadores da Construção de Itaboraí (Sin-
tramon) denunciou o ocorrido à Petrobrás,
e nesta terça-feira (18) terão reunião com
a empresa, que se comprometeu em re-
gularizar a situação dos trabalhadores.

Para Marcos Hartung, vice-presidente
do Sintramon e secretário de políticas
Sindicais da Conticom, “por aí dá para se
ter uma ideia da precarização das obras
das olimpíadas. Os trabalhadores esta-
vam totalmente intimidados para fazer a
paralisação e cobrar seus direitos, achan-
do que os patrões os enviariam para ou-
tra obra sem pagar o que deviam”.

ENCONTRO DE MULHERES DA CONTICOM ACONTECE DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO
A Secretaria da Mulher da Conticom convida todas as

dirigentes e operárias da construção para participarem do
Encontro Nacional da Mulher Trabalhadora da
Construção e do Mobiliário que acontecerá na cidade
de Recife/PE, entre os dias 24 e 25 de novembro. O evento
acontecerá na data comemorativa da não violência contra
a mulher.

GÊNERO - Dulcilene Morais, secretária da Mulher da
Conticom e membro do Conselho Mundial da ICM, destaca
que “após várias reuniões e debates com os Sindicatos e
dirigentes do setor, ficou clara a necessidade deste
encontro para a discussão de gênero no movimento sindical.
A participação feminina é fundamental nas lutas que iremos
enfrentar com o Governo golpista que anseia a retirada de
todos os direitos dos trabalhadores e da mulher”.

INSCRIÇÕES - Neste contexto, solicitamos apoio dos
nossos sindicatos e dirigentes homens para fomentar e
auxiliar na inscrições das mulheres para este importante
encontro. As inscrições ocorrerão até o dia 31 de outubro
pelo email financeiro@conticom.org.br .

Marcos Hartung: “Não à precarização!”
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PEC 241: 10 RAZÕES PELAS QUAIS TODO BRASILEIRO DEVE
LUTAR CONTRA A PROPOSTA NEOLIBERAL DE TEMER

A PEC não estabiliza a dívida
pública

A crise fiscal brasileira é sobre-
tudo uma crise de arrecadação, a falta de
receitas é explicada pela própria crise eco-
nômica e as desonerações fiscais sem
contrapartida concedidas pelo governo e
ampliadas pelo Congresso. A Proposta de
Emenda Constitucional (PEC) também
desvia o foco do combate a altíssima taxa
de juros, que explica uma parte muito
maior do crescimento da dívida, e vai con-
tinuar acontecendo, porque a PEC não
prevê corte nas taxas.

2. A PEC é desnecessária no com-
bate à inflação

De acordo com o Banco Central, mais
de 40% da inflação do ano passado foi
causada pelo reajuste brusco dos preços
administrados que estavam represados
(combustíveis, energia elétrica...). Hoje,
a inflação já está em queda e converge
para a meta. Ainda mais com o desem-
prego aumentando e a indústria com cada
vez mais capacidade ociosa, como apon-
tam as atas do BC.

3. A PEC não garante a retomada
da confiança e do crescimento

O que estamos vendo é que o corte de
despesas de 2015 não gerou uma reto-
mada. As empresas estão endividadas,
têm capacidade ociosa crescente e não
conseguem vender nem o que são capa-
zes de produzir. Os indicadores de confi-
ança da indústria, que aumentaram após
o impeachment, não se converteram em
melhora real. Os últimos dados de produ-
ção industrial apontam queda em mais de
20 setores. O congelamento proposto
pode, inclusive, agravá-lo.

4. A PEC não garante maior efici-
ência na gestão do dinheiro público

Para melhorar a eficiência é necessá-
rio vontade e capacidade. Não se define
isso por uma lei que limite os gastos. A
PEC apenas perpetua os conflitos atuais
sobre um total de despesas já reduzido.
Tais conflitos costumam ser vencidos pe-

PEC da Morte representa o Estado mínimo, com congelamentos de recursos para as áreas sociais e nos salários por 20 anos
los que têm maior
poder econômico e
político.

5. A PEC não
preserva gastos
com saúde e edu-
cação

Estas áreas ti-
nham um mínimo
de despesas dado
como um percen-
tual da arrecada-
ção de impostos.
Quando a arreca-
dação crescia, o
mínimo crescia.
Esse mínimo pas-
sa a ser reajustado apenas pela inflação
do ano anterior. O governo não terá espa-
ço para gastar mais que o mínimo em
saúde e educação (como faz hoje, aliás).
Gastos congelados significam queda ver-
tiginosa das despesas federais com edu-
cação por aluno e saúde por idoso, por
exemplo, pois a população cresce.

6. Não existe comprovação de su-
cesso em outros países

Nenhum país aplica uma regra assim,
não por 20 anos. Alguns países têm regra
para crescimento de despesas. Em ge-
ral, são estipuladas para alguns anos e a
partir do crescimento do PIB, e combina-
das a outros indicadores. Além disso,
nenhum país tem uma regra para gastos
em sua Constituição.

7. Essa regra não aumenta a trans-
parência

O Fundo Monetário Internacional (FMI)
mostrou que países com regras fiscais
muito rígidas tendem a sofrer com mano-
bras fiscais de,  seus governantes. Gas-
tos realizados por fora da regra pelo uso
de contabilidade criativa podem acabar
ocorrendo com mais frequência.

8. A regra não protege os mais po-
bres

A PEC só comprime despesas essen-
ciais e diminui a provisão de serviços pú-

blicos, como inclui sanções em caso de
descumprimento que seriam pagas por
todos os assalariados. E como boa parte
das despesas obrigatórias é indexada ao
salário mínimo, a regra atropelaria a lei
de reajuste do salário mínimo impedindo
sua valorização real, mesmo se a econo-
mia estiver crescendo.

9. A PEC não retira o orçamento
da mão de políticos corruptos

Apesar de limitar o tamanho, são eles
que vão definir as prioridades no orçamen-
to. O Congresso pode continuar realizan-
do emendas parlamentares clientelistas.
No entanto, o Ministério da Fazenda e do
Planejamento perdem a capacidade de
determinar quando é possível ampliar in-
vestimentos e gastos como forma de com-
bate à crise, por exemplo.

10. Não é a única alternativa
Não. Há muitas outras, que passam

pela elevação de impostos sobre os que
hoje quase não pagam (os mais ricos têm
mais de 60% de seus rendimentos isen-
tos de tributação segundo dados da Re-
ceita Federal), o fim das desonerações
fiscais que até hoje vigoram e a garantia
de espaço para investimentos públicos
em infraestrutura para dinamizar uma re-
tomada do crescimento. Com o cresci-
mento maior, a arrecadação volta a subir.

FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS DA TSCM NÃO RECEBEM VERBAS RESCISÓRIAS EM CAMPO GRANDE
Os 15 trabalhadores demitidos no início deste mês da em-

presa TSCM (Tecnologia, Serviços, Construções e Montagens
Ltda.), ainda não receberam o salário de agosto nem a rescisão
trabalhista. 

Eles realizaram na última quinta-feira (13), um protesto em
frente ao Centro Empresarial Sofia Melke no Jardim dos Esta-
dos em Campo Grande, local onde fica o escritório da TSCM.

“Nós já denunciamos o caso à Superintendência Regional
do Trabalho e estamos acompanhando o andamento. É inad-
missível o que a empresa faz com estes ex-funcionários.

Cutistas protestam no Congresso Nacional

1.


