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“

Mulheres repudiam assalto aos
direitos e convocam para o 15 de
março, Dia Nacional de Paralisação

PREVIDÊNCIA: REFORMA DE TEMER QUER FAZER MULHER
TRABALHAR 19 ANOS A MAIS PARA PODER SE APOSENTAR

A reforma da previdência é a escra-
vidão da classe operária brasileira
de uma forma legalizada pelo gover-

no golpista de Temer. Também é uma
maneira de tratar a mulher e o homem
como se eles fossem iguais na socieda-
de”, afirmou Dulcilene Moraes, secretária
da Mulher da Conticom/CUT e presidente
do sindicato Marreta/PE, convocando a
paralisação da próxima quarta-feira.

A PEC 287, que trata da reforma da
previdência, prevê o aumento da idade
mínima de 60 para 65 anos para os ho-
mens e de 55 para 65 anos para as mu-
lheres terem o direito de se aposentar,
igualando mulheres e homens. O governo
desconsidera, portanto, que as mulheres
recebem 30% a menos que o homem para
realizar a mesma função, têm dupla jor-
nada com o trabalho doméstico e o cui-
dado com os filhos, e quer impor uma fal-
sa igualdade que na verdade tira os direi-
tos previdenciários das mulheres.

Na regra atual, as mulheres se apo-
sentam após 30 anos de contribuição,
sem a exigência de uma idade mínima,
como também aos 60 anos de idade e
com 180 meses contribuições (trabalha-
dora urbana). Ou ainda com 55 anos de
idade e a comprovação de exercício de
atividade por 180 meses (trabalhadora
rural). Com a nova medida, os trabalha-
dores terão de desembolsar até 49 anos
de contribuição para ter uma aposenta-
doria integral. Por essa equação neolibe-
ral, a sina das mulheres é ter de se man-
ter 19 anos a mais na ativa.

RESPOSTA UNITÁRIA - Para Dulci-
lene “15 de março é o grande dia das tra-
balhadoras e trabalhadores irem pra ruas,
ocupar Brasília. Vamos entrar naquele
Congresso e mostrar que não vamos acei-
tar a reforma trabalhista e a terceirização,
que continua matando os trabalhadores -
em especial os do setor da construção,
que a gente sabe que a terceirização no
setor é o que mais mata nos canteiros de
obra. Precisamos responder de forma re-
lâmpago ao grande assalto de direitos que
está acontecendo neste momento no nos-
so país”.

Com o Brasil nesta crise e o enorme
desemprego é quase impossível não ser
demitida e ficar sem emprego e deixar de
contribuir com o INSS por algum período
durante esse período. É uma proposta
criminosa, irresponsável e covarde.

Não satisfeito
em tentar assaltar
direitos das mulhe-
res, reduzindo a
pensão por morte,
aumentando em dez
anos a idade míni-
ma para que pos-
sam se aposentar,
entre outras malda-
des, Michel Temer
defendeu, em ceri-
mônia no Planalto
no 8 de março, que
o papel das mulheres na sociedade é
cuidar dos afazeres domésticos e dos
filhos. “Tenho absoluta convicção, até
por formação familiar e por estar ao lado
da Marcela [Temer], do quanto a mulher
faz pela casa, pelo lar. Do que faz pelos
filhos”, disse Temer.

SILENCIANDO A ESPOSA -  Dei-
xando sua esposa falar menos de dois
minutos no ato, que era em homena-
gem às mulheres,Temer ressaltou que

Mulheres da Conticom, linha de frente no combate pela igualdade de direitos

MEDIEVAL: PARA MICHEL TEMER, LUGAR
DE MULHER É CASA E SUPERMERCADO

ele não acha que elas devam ficar só
em casa. Elas podem ajudar também
“fazendo bem o supermercado”. Ele dis-
se que o papel das mulheres na econo-
mia é serem “astutas seguidoras do
orçamento doméstico, capazes de no-
tar as flutuações de preços”.

Para Temer, as mulheres devem
cuidar dos filhos e fazer bem o super-
mercado, o velho lema medieval de que
“política não é coisa para mulheres”.

Onda de protestos contra Temer tomou o país
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SINDICATOS DA FEDERAÇÃO SOLIDÁRIA DA CONSTRUÇÃO
E DA MADEIRA DE  SP MOBILIZAM PARA O 15 DE MARÇO

E

SINTRACON CURITIBA DENUNCIA GOOD SERVE À JUSTIÇA DO TRABALHO

Sindicalistas denunciaram que reforma de Temer retarda e limita ainda mais o acesso á aponsentadoria

Amilton Mendes e Luiz Albano da Silva dialogam com os companheiros dos canteiros de obras de Campinas

Good Serve em português significa “Bom
Serviço”. Apesar nome, esta empresa se-
diada em Pinhais, no Paraná, que atua com
climatização no setor da construção civil,
tem um mau comportamento com os seus
trabalhadores. Ela desrespeita quase to-
dos os direitos previstos na Convenção Co-
letiva de Trabalho (CCT) da categoria.

INÚMERAS IRREGULARIDADES - O
Sindicato dos Trabalhadores da Constru-
ção de Curitiba (Sintracon) descobriu que
ela ainda não aplicou o reajuste salarial,
acordado em novembro do ano passado
com diferenças salariais retroativas a ju-
nho de 2016; não pagou o abono natalino
e ainda notificou os operários que o vale

compras será reduzido para R$ 150,00,
quando o valor real é R$ 391,00. Um es-
cândalo que o sindicato não vai deixar
barato. A Good Serve será acionada na
Justiça do Trabalho com ação de cumpri-
mento de CCT, tipo de processo que cos-
tuma ter um andamento rápido e logo a
empresa vai ter que entrar nos eixos. 

m conjunto com a Federação Soli-
dária dos Trabalhadores da Cons-
trução e da Madeira de São Paulo

(FSCM/CUT), o Sindicato da Construção
de Campinas (Sinticom) e o Sindicato da
Construção de Mogi e Suzano (Sintramog)
estão promovendo assembleias nas obras
para convocar os trabalhadores e traba-
lhadoras para uma ampla mobilização
contra a Reforma da Previdência propos-
ta pelo governo golpista de Michel Temer,
no dia 15 de março.

PACOTE DE MALDADES - O
jornal informativo produzido pela FSCM no
qual estão relacionados todos os pontos
do pacote de maldades que representa
esta reforma pró-banqueiro e que retira di-
reitos históricos do povo brasileiro, tam-
bém está sendo distribuído nos grandes
centros e conglomerados de gente.

Nas obras da Odebrecht, em Campi-
nas, o diretor do Sinticom, Luiz Albano
da Silva, disse que “a reforma é uma me-
dida que retarda e limita o acesso à apo-
sentadoria, porque nem todos consegui-
rão obter o benefício. Esse projeto fará
com que tenhamos entre 12 e 15 milhões
de trabalhadores que contribuirão e não
se aposentarão”.

PREJUDICIAL AOS MAIS POBRES -
No informe aos trabalhadores da Racio-
nal, o diretor Sinticom, Amilton Mendes,
explicou que “estão em jogo com a refor-
ma os direitos humanos da camada mais
pobre da sociedade, como os idosos, de-
ficientes, viúvas, trabalhadoras, em espe-
cial às mulheres negras. Durante as as-

sembleias os diretores tem ressaltado
que é preciso que todos os trabalhadores
participem das mobilizações, atos etc.
para pressionar o Congresso Nacional e
impedir este verdadeiro golpe”.

BASTA! - Luiz Queiroz, vice-presiden-
te da Conticom e diretor do Sindicato de
Mogi da Cruzes (Sintramog), ressaltou o
empenho das entidades para o êxito da
paralisação. O Sintramog fez esta sema-

na entrega de material nas estações de
trem, distribuição de panfletos em assem-
bleias e canteiros de obra, colhendo assi-
naturas contra o assalto aos direitos. Para
Luiz, com esta reforma, “a aposentadoria
do operário da construção que já era difí-
cil, nunca vai chegar”. “É uma triste reali-
dade, se a reforma passar os trabalhado-
res vão morrer antes de se aposentar. Não
podemos deixar isso acontecer”, frisou.

“Nossa unidade na luta é fundamental contra esse brutal ataque
aos direitos dos trabalhadores brasileiros. É preciso organizar a

sociedade e alertar as pessoas sobre o real objetivo dessas
mudanças que prejudicam toda a classe trabalhadora.

Temos de unir o Brasil inteiro numa luta diária e robusta contra
todos os que pretendem aprovar essa enorme injustiça”

Vagner Freitas, presidente da CUT-Brasil

Luiz Queiroz, vice-presidente da Conticom e diretor do Sindicato de Mogi


