
CONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃO
www.conticom.org.brwww.conticom.org.br

CONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃO
conticom@conticom.org.brBOLETIM ELETRÔNICO Nº 438 - 20 A 27 DE MARÇO DE 2017

A

Multidão toma as ruas e centrais
começam a organizar a greve geral

POVO EXIGE FIM DOS ATAQUES À PREVIDÊNCIA E À CLT

CUT junto às demais centrais sin-
dicais, movimentos sociais do cam-
po e da cidade e um mar de gente

indignados com o ataque aos direitos fo-
ram às ruas dizer não às Reformas da
Previdência e Trabalhista.

Em São Paulo, Curitiba, Rio de Janei-
ro, Porto Alegre, Salvador, Recife, Belo
Horizonte, Fortaleza, Brasília e todas as
capitais e principais cidades de cada
Estado manifestaram-se contra o assalto
à Previdência Social, de Meirelles e Te-
mer, através da Proposta de Emenda
Constitucional nº 287 (PEC 287).

O aumento da idade mínima para 65
anos (para homes e mulheres) e a defini-
ção de tempo de contribuição em 49 anos
para receber o benefício integral da apo-
sentadoria são propostas vergonhosas da
Reforma da Previdência e atingem princi-
palmente os que mais precisam, aqueles
que começam a trabalhar antes e em pio-
res condições.

POVO DIZ NÃO AOS GOLPISTAS -
Mais de um milhão de pessoas nas ruas
declaram que não aceitam as mudanças
nas regras da aposentadoria de trabalha-
dores rurais e dos professores, medidas 
injustas que aprofundarão a desigualda-
de social já existente no país.

No grande ato que encerrou o Dia Na-
cional de Paralisação, em São Paulo, o
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
discursou e criticou o atual governo. “Em-
bora seja fraco e sem nenhuma represen-
tatividade, o Temer conseguiu colocar
dentro do Congresso uma força política
que quase nenhum presidente eleito con-
seguiu e está predestinado a tentar impor
uma reforma da aposentadoria que vai pra-
ticamente impedir que milhões de brasi-
leiros consigam se aposentar. Vai fazer
com que os trabalhadores mais pobres,
sobretudo os rurais do Nordeste, passem
a receber metade de um mínimo, sem
saber o que representam para a econo-
mia das cidades deste país”, afirmou.

BASTA! - O presidente nacional da
CUT, Vagner Freitas, reforçou a importân-
cia das manifestações realizadas no país.
“Nós temos tido várias datas históricas
na luta da resistência do povo trabalha-
dor. Hoje foi um dia extraordinário, com
muita adesão e deixa claro que o povo é
contra as Reformas da Previdência e Tra-
balhista. Nós não vamos negociar miga-
lhas com o Temer, não vamos negociar
migalhas com golpista. O Temer tem que
retirar do Congresso a Reforma da Previ-
dência. Se não retirar, vamos organizar a
maior greve geral que este país já viu.”

Sintramog com caravana de Mogi das Cruzes somando ao mar da Paulista
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ara deixar claro o descontentamento
dos trabalhadores no ramo indus-
trial com a Proposta de Emenda

Constitucional (PEC) 287, que acaba com
as aposentadorias, representantes do Ma-
crossetor da Indústria da CUT (MSI) entre-
garam ao presidente da Câmara dos De-
putados, Rodrigo Maia (DEM/RJ), na tar-
de da última terça-feira (14), abaixo-assi-
nado com cerca de 100 mil assinaturas.

Os sindicalistas, representantes dos
trabalhadores nos setores metalúrgico,
químico, têxtil, construção e alimentação,
se reuniram com Rodrigo Maia no gabine-
te da presidência da Câmara, em Brasília.

O presidente da Conticom, Claudio da
Silva Gomes, destacou que a PEC 287
praticamente acaba com a possibilidade
de aposentadoria dos operários da cons-
trução, um dos setores mais afetados
pela reforma. “O trabalhador da constru-
ção já praticamente não se aposenta por
tempo de contribuição, dada à rotativida-
de e à natureza de esforço físico do pró-
prio setor. Se essa PEC passar, o operá-
rio da construção vai morrer trabalhando”.

O presidente da Confederação Nacio-
nal dos Metalúrgicos da CUT (CNM/CUT),

Paulo Cayres, afirmou que “essa reforma
representa a morte para uma parcela sig-
nificativa da classe trabalhadora”, e refor-
çou que as 100 mil assinaturas são a pri-
meira “leva” de uma ação que as entida-
des do Macrossetor da Indústria estão
fazendo nas bases sindicais.

DESUMANO - A presidenta da Confe-
deração Nacional dos Trabalhadores no

“Se a PEC 287 passar, operários da
construção vão morrer trabalhando”,
alertou o presidente da Conticom/CUT,
Claudio da Silva Gomes, durante  reunião
com o presidente da Câmara Federal

Claudinho alertou que dada à alta
rotatividade e ao esforço físico a

que o operário da construção é
submetido, a proposta do governo

inviabiliza a sua aposentadoria.
Nas fotos, entrega das assinaturas

ao lado de representantes dos
setores metalúrgico, químico,

têxtil e da alientação

Ramo do vestuário (CNTRV), Cida Traja-
no, lembrou Maia da injustiça da PEC com
as mulheres trabalhadoras, ao propor a
mesma idade para aposentadoria de ho-
mens e mulheres: “as mulheres terão que
trabalhar quase 20 anos a mais para se
aposentar, isso é desumano”.

MSI QUER CRIAR COLETIVO DE JURISTAS PARA DISPUTAR ESPAÇOS DE PODER
Nos dias 16 e 17 de março o Ma-

crossetor da Indústria da CUT (MSI),
composto pelos trabalhadores dos ra-
mos metalúrgicos, químicos, vestuário,
construção e alimentação, realizou seu
1º Seminário de Ação Jurídica e Políti-
ca. Entre os principais debates se des-
tacou a intervenção nos sindicatos e a
criminalização do movimento sindical. A
atividade foi realizada na sede Nacional
da CUT, em São Paulo.

INTEGRAÇÃO - Claudinho, presiden-
te da Conticom ressaltou a importância
da integração jurídica com as ações do
dia a dia. “Nós precisamos implementar
a integração das nossas ações de mo-
bilização com o nosso corpo jurídico,
para ter cada vez mais mais efetividade
e mais eficácia”, destacou.

Em sua intervenção, o presidente
CNM/CUT, Paulo Cayres, ressaltou a re-
sistência popular e a luta de classes: “o
jurídico é um instrumento de enfretamen-
to necessário para fortalecer a democra-

cia e não vamos aceitar a crimi-
nalização da nossa luta contra a
retirada de direitos”. 

DEMOCRACIA - Durante o
encontro, o procurador da Repú-
blica Eugênio Aragão fez críticas
aos procedimentos adotados
pela Lava-Jato, ressaltando que
“é uma das operações mais tor-
tuosas da história do Ministério
Público. São alvos escolhidos a
dedo, sem contar a perversidade
contra a dignidade da pessoa hu-
mana. Quem bate palma para o juiz Sér-
gio Moro não sabe que a democracia vai
morrer na mão de quem não tem voto”.  

Teve destaque também a discussão
dos movimentos sindical e social nas ruas
para barrar as reformas da Previdência e
trabalhista no Congresso Nacional. E esse
pode ser apenas o primeiro passo, já que
muitos dos temas que ameaçam direitos
da classe trabalhadora tramitam também
no Supremo Tribunal Federal (STF).

ESTRATÉGIA - O evento contou com
mesas de procedimentos investigatórios
e mecanismos de defesa, limites e atri-
buição jurídica e estratégia da CUT, e
encaminhamentos.

Participaram do evento mais de 100
dirigentes sindicais e advogados dos ra-
mos abrangentes do MSI, de mais de
50 entidades sindicais, que devem se
organizar inclusive juridicamente para
barrar as propostas do governo.

Seminário do Macrossetor Indústria
aponta necessidade do Coletivo Jurídico


