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A

93% DOS BRASILEIROS SÃO CONTRA O DESMONTE DA PREVIDÊNCIA
aprovação de Temer como presiden-
te (5%) cai na mesma velocidade
em que aumenta o número de bra-

sileiros contrários à reforma da Previdên-
cia (93%) e à terceirização (80%), revela
pesquisa CUT-Vox Populi.

Segundo o levantamento, 65% dos bra-
sileiros avaliam negativamente o desem-
penho de Temer na presidência - 5% con-
sideraram positivo e 28% regular. Em de-
zembro do ano passado, os índices foram
55% negativo, 32% regular e 8% positivo.

No Nordeste, o desempenho de Temer
continua afundando: 78% negativo, contra
4% positivo. O maior índice positivo (6%)
que ele conquistou foi no Sudeste, onde
tem 59% de negativo. No Sul, negativo 62%
e positivo 5% e no Centro-Oeste-Norte,
negativo 57% e positivo 5%.

Para o presidente da CUT, Vagner Frei-
tas, a piora da avaliação do desempenho
de Temer como presidente em todo o país,
em especial no Sudeste - região em que
o golpe de Estado teve mais apoiadores -
demonstra que a população percebeu que
o golpe foi contra a classe trabalhadora.

RETROCESSO - “Até agora, nenhu-
ma medida do Temer visou crescimento
econômico, geração de emprego e ren-

Medidas de Temer só colocam lenha
na greve geral do próximo dia 28

Pesquisa CUT-Vox Populi mostrou, ainda, que a aprovação de Temer despencou para 5%
da, ou combate à fome e à miséria. Ele
só propõe desmonte: da aposentadoria,
da CLT, dos direitos trabalhistas e venda
do patrimônio público”, argumenta Vagner.

Para o dirigente cutista, Temer perdeu
o debate na sociedade, apesar do inves-
timento milionário em propagandas, e,
agora, tudo que faz só contribui para for-
talecer a mobilização para a greve geral
de 28 de abril.

DESMANCHE - As medidas de des-
monte da aposentadoria, 65 anos de ida-
de mínima e 49 anos de contribuição, são
reprovadas por 93% dos brasileiros ouvi-
dos em todos os Estados e no Distrito
Federal. Apenas 5% concordam com as
medidas e 2% são indiferentes.

O maior percentual dos que discordam
das medidas foi encontrado na região que
mais apoiou o golpe de Estado, o Sudes-
te (94%), seguido do Centro-Oeste/Norte
(93%), Nordeste (92%) e Sul (91%).

Outras medidas de Temer que foram
reprovadas pela população foram o con-
gelamento dos gastos públicos, em es-
pecial de saúde e educação nos próxi-
mos 20 anos, com rejeição de 83% dos
entrevistados; e a ampliação da terceiri-
zação para todos os setores da econo-
mia, rejeitada por 80% dos brasileiros.

INFORMAÇÕES - A pesquisa CUT-Vox
Populi foi realizada entre os dias 6 e 10
de abril. Foram ouvidas duas mil pessoas
com mais de 16 anos em 118 municípios
de áreas urbanas e rurais de todos os Es-
tados e do Distrito Federal, em capitais,
regiões metropolitanas e no interior. A
margem de erro é de 2,2%, estimada em
um intervalo de confiança de 95%.

Cerca de 160 operários da obra do Rodoanel em Teresina
cruzaram os braços na última quarta-feira (12), devido à falta
de pagamento. Os trabalhadores da empresa EMSA denunciam
que o salário está atrasado desde o dia 3.

Além do atraso nos vencimentos, Carlos Magno, presidente
do Sindicato de Trabalhadores da Construção Civil (Sitricom),
denuncia condições insalubres de trabalho, assédio moral
contra funcionários e desvios de função.

“Alguns trabalhadores já mandaram fotos para o sindicato
onde foi encontrado insetos na comida, além de pessoas
trabalhando em funções diferentes das que foram contratadas,
ou seja, ele desempenha uma função que paga um salário
mais alto, porém, recebe um salário menor”, afirma.

DESCULPA - Carlos Magno destacou ainda que a alegação
da empresa é que o Estado não estaria repassando o
pagamento. Os trabalhadores foram dispensados do trabalho
e devem retornar nesta segunda-feira (17).  Caso os salários

PIAUÍ: SEM SALÁRIOS, OPERÁRIOS DA OBRA DO RODOANEL DE
TERESINA CRUZAM OS BRAÇOS

não tenham sido depositados, os operários irão entrar em
estado de greve e o caso será levado ao Ministério Público do
Trabalho”, informa o sindicato.

A Secretaria Estadual de Transportes afirmou que não há
pendências ou atrasos com a Construtora EMSA.

Trabalhadores denunciaram assédio moral, desvio de
função e condições insalubres, entre outros abusos

Os trabalhadores da construção
estão na linha de frente desta

batalha. Fotografe, registre suas
ações e envie para a Conticom!
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A RESPONSABILIDADE
DO ESTADO HOJE

O

O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) decidiu em ca-
ráter definitivo que o Esta-
do não pode mais ser res-
ponsabilizado objetivamen-
te pelos prejuízos causados a
terceiros pelas empresas que ele
contrata. Essa decisão prejudica os tra-
balhadores terceirizados quando a em-
presa sonegadora de direitos, por exem-
plo, desaparece sem pagar ninguém.

IMPUGNAÇÃO - O STF impõe uma
mudança de estratégia jurídica na ação
sindical. Deve-se pensar na impugnação

de editais de contratação quando as con-
dições contratuais apontarem risco aos

direitos trabalhistas. É um campo de
atuação diverso do tradicional, mas
deve ser ocupado no combate à
atual agenda regressiva de direi-
tos trabalhistas e sociais.

Até aqui agíamos contra o Es-
tado após a contratação. Agora de-

vemos agir antes e durante, impedin-
do e denunciando contratação e fiscali-

zação negligentes. São muitas as empre-
sas que atuam no mercado de fornecimen-
to de mão de obra mediante fraude e pre-
cariedade. É hora de organizar um obser-
vatório para agir de maneira coordenada.

RESPONSABILIDADE - Apontando a
culpa do Estado na origem do contrato

ou durante sua execução por falha da
fiscalização, o sindicato vai construin-
do a prova da responsabilidade, visando
tanto impedir, se possível, o contrato,
quanto preparar a discussão da respon-
sabilidade do contratante, já que o STF
afastou a solidariedade subsidiária para
responsabilidade objetiva.

NEGLIGÊNCIA - O que a União con-
seguiu na Justiça, com o voto-desem-
pate do ministro Alexandre de Moraes,
barrou a responsabilização automática
da administração pública. A condenação
do Estado, entretanto, ocorrerá “se hou-
ver prova inequívoca de sua conduta
omissiva ou comissiva na fiscalização
dos contratos”. Provada a negligência,
o Estado responde.

Sindicato dos Trabalhadores da
Construção de Campo Grande (Sin-
tracom) esteve na última quarta-fei-

ra (12), no canteiro de obra da MRV no
bairro jardim Seminário. No local traba-
lham quase 100 operários na construção
de vários apartamentos.

PRESENÇA - Primeiro o Sindicato vi-
sitou um alojamento onde estão quase 40
pessoas que vieram dos estados do Ma-
ranhão e Piauí. Eles disseram que foram
contratados por um gato que descontou
o valor da passagem de ônibus logo no
primeiro salário. Denunciaram também
que o patrão não libera alguns dias para
que possam visitar a família. Relataram
ainda irregularidades no pagamento de
salário, como desconto indevido de con-
tribuições, por exemplo, o FGTS.

Descontos indevidos e irregularidades
no pagamento fazem parte do dia a dia

TRABALHADORES DENUNCIAM SUPEREXPLORAÇÃO DE GATO
EM CANTEIRO DE OBRA DA MRV EM CAMPO GRANDE

ABUSOS - “Isto é uma exploração. O
patrão deveria liberar o trabalhador pelo
menos uma semana a cada dois meses
para que ele possa visitar os familiares e
resolver problemas na cidade de origem.
Sobre os descontos indevidos, vamos fa-
zer um levantamento. Já conversei com o

gato e falei das irregu-
laridades. Agora va-
mos comunicar o res-
ponsável pela obra para
que tome as providên-
cias, inclusive para ter
melhorias no aloja-
mento. Quase 40 pes-
soas usam um único
tanque para lavar rou-
pa. Deve ter pelo me-
nos uma máquina de
lavar no local”, explica
José Abelha, presiden-
te do Sintracom.

Em seguida, o Sindicato fez um DSS
(Diálogo Semanal de Segurança) com os
operários. No bate-papo eles também fo-
ram comunicados sobre a Greve Geral do
dia 28 de Abril, quando os trabalhadores
de todo o país vão se manifestar contra as
Reformas Previdenciária e Trabalhista.

A direção do Sindicato dos Trabalhadores da Construção de
João Pessoa (Sintricom JP) realizou na semana passada plená-
rias sobre saúde e segurança do trabalhador, nas obras da Planc,
como parte do Abril Verde. O mês é dedicado à conscientização
sobre adoecimentos e acidentes de trabalho.

CAMPANHA EXITOSA - Sebastião dos Santos, diretor da
entidade, afirma que este é “o terceiro ano em que o sindicato
está realizando a campanha do Abril Verde, que tem como obje-
tivo promover a consciência a favor da saúde e da segurança do
trabalhador, visando diminuir os acidentes, lesões e mutilações
e ocorrências de morte dos trabalhadores. O mês foi escolhido
por ter duas datas importantes sobre o tema, o dia 7, que é o
Dia Mundial da Saúde, e o dia 28, que é o Dia Internacional em
Memória às Vitimas de Acidente de Trabalho”.

PARCERIA - O Sindicato promove o Abril Verde em parceria
com o Sindicato dos Técnicos de Saúde e Segurança, o Minis-
tério do Trabalho, e a Previdência Social.

SINTRICOM JOÃO PESSOA REALIZA PALESTRAS DE SAÚDE E SEGURANÇA NOS CANTEIROS

Sindicato amplia batalha contra ilegalidades

Consciência:
Abril Verde tem
obtido avanços


