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TOMAR BRASÍLIA NO DIA 24 DE MAIO EM DEFESA
DOS DIREITOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS

om o objetivo de traçar metas de atuação em defesa do
setor, foi realizado na última quinta-feira (11), em São
Paulo, o primeiro Encontro Nacional de Representantes

dos Trabalhadores do Ramo
da Construção. O evento, que
contou com a presença de
três confederações e 8 fede-
rações  do setor, decidiu criar
a Frente Nacional dos Traba-
lhadores do Ramo da Cons-
trução, que aprovou tomar Bra-
sília no dia próximo 24 de
maio, em um ato unificado
contra o retrocesso imposto
pelas reformas trabalhista e
previdenciária, e também reivindicando pautas setoriais. 

RETOMADA DOS INVESTIMENTOS - Para Amilton Men-
des, dirigente da Conticom/CUT e do Sindicato dos Trabalha-
dores da Construção de Campinas, “além de enfatizar a
defesa dos direitos trabalhistas e previdenciários, o encontro

afirmou a reivindicação pela retomada dos investimentos no setor
da construção e pela aposentadoria especial para o ramo, que
tem a maior rotatividade do país e que exige muito fisicamente
dos trabalhadores”. 

ENCONTRO EXPRESSIVO - Luiz Queiroz, vice presidente
da Conticom/CUT, destacou a “importância da retomada das
obras neste setor, que é o propulsor da economia brasileira”.

“Um operário empregado na construção gera um impacto de
vários novos postos de trabalho para o país. O encontro foi mui-
to importante e expressivo pois reuniu todoso segmento da cons-
trução no Brasil, contando com representantes de
diversas centrais sindicais”.

Encontro Nacional dos Representantes de Trabalhadores do Ramo da Construção:

Ato também vai  reivindicar pautas setoriais. Encontro que contou
com a presença de três Confederações e oito Federações decidiu
formar Frente  Ncional dos Trabalhadores do Ramo da Construção

C

Lideranças sindicais decidiram ampliar a pressão sobre os parlamentares

CUT E CENTRAIS INTENSIFICAM AÇÕES NA
CAPITAL FEDERAL A PARTIR DESTA SEMANA

Com o adiamento da votação da reforma da Previdência, a
CUT e as demais centrais sindicais e movimentos sociais in-
tensificam ações de pressão ao Congresso Nacional nesta
semana de 15 a 19 de maio, com mobilização em Brasília pre-
vista para o próximo dia 17 (quarta-feira). Para o dia 24 de maio
está confirmada a Marcha e Ocupação da capital federal. 

REPRESENTAÇÃO - A reunião das centrais sindicais na
última segunda-feira apontou que na próxima quarta-feira (17)
haverá um mutirão de visita aos gabinetes dos senadores e

a intensificação do
trabalho de pressão
que tem sido feito
pelos representan-
tes da classe traba-
lhadora. 

PASSOS - De-
pois disso, o passo
seguinte será ocu-
par Brasília contra o
roubo dos direitos
trabalhistas com
caravanas de todo

o país, aponta o secretário-geral da CUT, Sérgio Nobre. 
AMPLIAR A DIVULGAÇÃO - “A Greve Geral do último

dia 28 mostrou que a informação está chegando à popula-
ção que está participando de todas as atividades convoca-
das. E assim como fizemos a maior Greve Geral da história,
também faremos a maior manifestação que Brasília já viu”,
acredita o dirigente cutista. 

COMPANHEIRO DARIO CARNEIRO,
PRESENTE! AGORA E SEMPRE!

Faleceu no últi-
mo sábado (13 de
maio), após uma
longa batalha con-
tra o câncer, o ami-
go e companheiro
de todas as horas,
Dario Carneiro.

Membro funda-
dor da Conticom/
CUT, Dario foi um
elemento chave na
construção da en-
tidade ao lado do
companheiro Wal-
demar de Oliveira.
Sem jamais pesta-
nejar frente às ad-
versidades, traba-
lhou inúmeros anos
como assessor da
entidade, tendo

dado sempre o melhor de si, unindo compromisso político e
ideológico com franqueza e humor contagiante.

O último adeus foi dado no domingo pela manhã, ao lado
dos dois filhos e de dezenas de familiares e lideranças sin-
dicais, no Memorial Phoenix, em Santo André, onde houve
uma emotiva cerimônia religiosa.

Companheiro Dario, presente!

Dario, uma vida de luta dedicada
à emancipação dos trabalhadores
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ENGODO JURÍDICO
O complexo de normas

que compõe qualquer siste-
ma jurídico é organizado a
partir de princípios. Modificar
um ou vários princípios signi-
fica modificar o sistema. Essa
modificação pode também signifi-
car destruição. O caminho mais fácil e
rápido para se destruir uma construção
é implodir seus alicerces. Os alicerces
são os “princípios” da construção.  

DESMANCHE - A adoção do negocia-
do sobre o legislado vendida por patrões e
governo como modernização no sistema
jurídico trabalhista, na verdade é a destrui-

ção desse sistema que, bem ou mal, fun-
ciona há mais de meio século como ele-

mento mínimo de contenção da bar-
bárie patronal pelo reconhecimento
do princípio da hipossuficiência. 

No sistema capitalista o tra-
balhador é a parte fraca da rela-

ção. Ele depende do patrão para
sobreviver por razões óbvias. Por

isso o trabalhador é hipossuficiente e
o sistema jurídico atual reconhece o fato
“compensando” a desigualdade com nor-
mas de caráter protetivo. O negociado so-
bre o legislado implode o princípio da hi-
possuficiência no sistema trabalhista.

CINISMO - Temer, o cínico, tem reafir-
mado sempre que pode que isso é bom
porque é moderno.  

Douglas Martins

SELVAGERIA - Ele mente porque o
reconhecimento da hipossuficiência é
uma conquista histórica e civilizatória
diante da selvageria patronal que reina-
va antes da CLT. O negociado sobre o
legislado devolve as relações trabalhis-
tas à lógica do direito civil comum. 

O direito civil comum é o direito bur-
guês por excelência, pensado para regular
relações entre proprietários “em pé de
igualdade”. Arrastar os trabalhadores para
esse campo significa impor a lei do mais
forte como regra. A destruição da hipos-
suficiência torna direito o trabalho mera
ficção. É o uso da igualdade formal para
consolidar a desigualdade real. 

É um retrocesso histórico e jurídico.
Em suma: é uma enganação tosca. 

A diretoria do Sindicato dos Traba-
lhadores da Construção do Mato Gros-
so do Sul (Sinticop-MS) se reuniu pela
primeira vez no ano com o sindicato pa-
tronal para tratar sobre o dissídio da ca-
tegoria. Intransigentemente, os patrões
persistiram na fórmula do arrocho e ofe-
receram apenas 3% de reposição sala-
rial, o que tem revoltado a categoria, que
amplia sua mobilização.

PATRÕES DO MS APRESENTAM PROPOSTA VEXATÓRIA E SINTICOP AMPLIA MOBILIZAÇÃO
“Este índice não repõe nem mesmo a

inflação do período”, contestou Walter Viei-
ra dos Santos, presidente do Sinticop. 

LUTA - A pauta de reivindicação do sin-
dicato tem reajuste salarial de 10%, para
que o trabalhador tenha ganho real, PLR
(Participação nos Lucros e Resultados),
assistência médica, cesta básica no va-
lor de R$ 250,00, além do pagamento das
horas in itinere - que é a computação do

tempo gasto durante o deslocamento de
ida e volta ao trabalho, quando o percur-
so não é servido por transporte coletivo. 

AVANÇANDO POR EMPRESA - “Já
fechamos alguns acordos diretamente
com  empresas que atenderam a maior
parte das nossas reivindicações. A cate-
goria vem se mobilizando e esperamos
uma proposta melhor do Sinduscon”, ex-
plicou o presidente do Sinticop.

os dias 8 a 11 de maio, aconteceu
em Buenos Aires, Argentina, o 1º
Módulo de Formação do Projeto

Ação Frente às Multinacionais na Amé-
rica Latina. Reunindo dirigentes sindicais
dos países latino-americanos, o evento
discutiu sobre a conjuntura política e eco-
nômica do continente. Representando a
Conticom, participaram José Abelha Neto
e Domingos Oliveira Davide. 

MAQUILADORAS - Entre os temas em
debate estavam  as maquiladoras no Pa-
raguai, empresas que apenas montam as
mercadorias nos países, aproveitando a
energia e a mão de obra baratas.Tais em-
presas se caracterizam pelo desrespeito
aos direitos humanos, às leis ambientais
e de proteção ao trabalhador. A crise eco-
nômica na Argentina e no Brasil também
foram pautas do encontro.

BASTA ! - Na quarta-feira, os dirigen-
tes participaram de um ato que reuniu mais
de 500 mil argentinos contra uma decisão
da Suprema Corte em favorecer 250 tortu-
radores que serviram à ditadura que gover-
nou o país entre 1976 e 1983. O
mecanismo conhecido como “dois por um”,
permitiria ao condenado descontar dois
anos de prisão por cada ano cumprido da

Lideranças da Conticom contribuíram
com os debates em Buenos Aires

sentença,  mas
não era aplicável
a delitos como
“genocídio e cri-
mes de guerra”.
Membros do tri-
bunal nomeados
por Macri haviam
votado a favor do
benefício, retri-
buindo o apoio
eleitoral dos mili-
tares no segundo
turno. Por unani-
midade, o parla-
mento rejeitou a
agressão e anu-
lou a decisão.

VISITAS -
Na quinta-feira, os dirigentes sindicais
visitaram a Unión Obrera Metalúrgica,
fundada em 1943, que agrupa os operá-
rios metalúrgicos de toda a Argentina,
onde fizeram uma análise de conjuntu-
ra. Depois, o grupo conheceu o centro
de capacitação dos metalúrgicos. 

PRECARIZAÇÃO - “Nesta minha pri-
meira viagem ao exterior, percebi que
não é só o Brasil que enfrenta proble-
mas com mão de obra precarizada. A
gente vê que outros países também en-
frentam os mesmos problemas e até

maiores. Nas visitas às fábricas, vimos
trabalhadores sem equipamento de se-
gurança em setores que oferecem ris-
cos”, ressaltou Abelha.

Domingos Oliveira
Davide e José

Abelha Neto
representaram a

Conticom/CUT

CONCLUÍDO COM ÊXITO O 1º MÓDULO DE FORMAÇÃO DO  PROJETO
AÇÃO FRENTE ÀS MULTINACIONAIS NA AMÉRICA LATINA


