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20 DE JUNHO É O DIA DO ESQUENTA DA GREVE GERAL
Preparando a paralisação pelo Fora Temer e contra as reformas trabalhista e da Previdência

CUT e as demais centrais sindicais
se reuniram na última quarta-feira
(7), para organizar as mobilizações

de 20 de junho (terça-feira), dia de prepa-
ração para a nova Greve Geral contra as
reformas trabalhista e da Previdência e
pelo Fora Temer, com data marcada para
o 30 de junho (sexta-feira).

AQUECENDO OS MOTORES - No dia
20 serão organizadas essas grandes pan-
fletagens com agitação e carro de som
nas principais cidades, a fim de seguir
conscientizando os trabalhadores e a po-
pulação sobre o que está em jogo. Além
das panfletagens nas estações de Metrô
e Terminais de Ônibus, haverá assemblei-

A as nas bases e locais de trabalho, com
atos em todos os aeroportos e nas bases
dos senadores e deputados para pressio-
nar contra as reformas.

ATAQUES NEOLIBERAIS - O governo
vem tentando, às pressas, articular a vo-
tação do Projeto de Lei da Câmara (PLC)
38/17, da reforma trabalhista. O relatório
passou na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos (CAE) do Senado. Com um con-
teúdo que rasga a CLT o projeto tem en-
contrado resistência na Câmara.

Já a PEC 287/17, da reforma da Previ-
dência, encontra ainda mais resistência.
Apoiado na falácia de que a Previdência
tem um déficit crescente, o texto da PEC

na prática impossibilita os trabalhadores
de terem acesso à aposentadoria integral
pública.

MÊS DE RESISTÊNCIA - “O clima nas
bases é de transformar junho num mês
de forte resistência. Faremos assemblei-
as nas portas de fábrica e participaremos
do ato unificado no próximo dia 20, o nos-
so ‘Esquenta’. Percebemos que o siste-
ma político está tentando operar com ou
sem Temer e, por isso, temos de fazer
luta pelo Fora Temer, contra as reformas
e por Diretas Já, que nos permitirão não
só resistirmos às reformas, mas também
colocarmos o Brasil nos trilhos”, disse
Sérgio Nobre.

O IBGE divulgou na semana passada
os resultados da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contínua (PNAD
Contínua), que constatou que 14 milhões
de trabalhadores estão sem emprego no
país. O emprego formal no Brasil perdeu
2,7 milhões de postos formais, uma
queda de 5,5% em relação a 2015.

CAOS - “Esse desemprego é um
recorde, nós temos que nos preocupar
com o mercado interno, a economia só
gira quando os trabalhadores estão
empregados e têm condições de
consumir. Mas com esse índice de
desemprego cada vez mais alto, a
situação vai se tornando desesperadora”,
declarou Luiz Queiroz, vice-presidente da
Conticom.

EM 2 ANOS, SETOR DA CONSTRUÇÃO PERDEU 28,2% DE TODA A MÃO DE OBRA FORMAL
HORROR - Na construção, o recuo

percentual foi muito mais alarmante: de
abril de 2015 a abril de 2017, o setor
perdeu 28,2% dos seus postos formais.
Na construção pesada o emprego formal
recuou 27%, enquanto na construção civil
retrocedeu 26%.

“Além das obras de infraestrutura do
governo federal estarem todas paradas,
agora a cadeia produtiva começa a sentir
os resultados, na questão predial e nas
plantas de montagem industrial, por
exemplo, as empresas estão quebrando e
mandando milhares de trabalhadores
embora em todo o país, muitas delas sem
pagar verbas rescisórias”, alerta Luizinho.

Segundo estudo da consultoria LCA, a
queda de 6,5% no PIB do setor da

construção no ano passado gerou uma
retração de R$ 35,6 bilhões no PIB
nacional, além de 932 mil postos de
trabalho a menos. A construção é um
setor chave para a recuperação da
economia, pois impacta em praticamente
todos os demais setores do país.

Os casos de demissão sem
pagamento de verbas trabalhistas têm
se multiplicado no país. Segundo
Luizinho, “este foi o caso da Mauro
Schievenin, empresa de montagem
industrial, que prestava serviços para a
Companhia Suzano, e demitiu 80
trabalhadores sem verbas rescisórias. O
sindicato está acionando as empresas
onde os trabalhadores prestavam
serviços para responder solidariamente”.

O Sindicato dos Trabalhadores de Campinas realizou na
última quarta-feira (7), em frente à sua sede de Cosmópolis,
mais uma assembleia com os desempregados da região. Desde
que começou o plano de desinvestimento da Petrobrás, mais
de três mil trabalhadores da Refinaria do Planalto (Replan)
perderam o emprego.

De acordo com o secretário de organização da Conticom e
diretor do Sindicato, Amilton Mendes, “essa movimentação
esta sendo feita basicamente em todos os pólos petroquími-
cos do país. Os trabalhadores estão pedindo investimento e a
volta das contratações com mão de obra local”.

DEVASTAÇÃO - Amilton também explicou que Cosmópolis
é uma cidade dormitório dos trabalhadores que prestam servi-
ços à refinaria de Paulínia, e que está totalmente devastada
pelo desemprego. “Aqui os trabalhadores montaram uma coo-
perativa de desempregados que se reúne toda quarta-feira às
19:30h na frente do Sindicato para definir ações e estratégias
para pressionar a Petrobrás a recontratar os trabalhadores”.

SINDICATO DE CAMPINAS REALIZA ASSEMBLEIA COM DESEMPREGADOS DE COSMÓPOLIS:
MOBILIZAÇÕES EXIGEM MAIS INVESTIMENTOS E NOVAS CONTRATAÇÕES

PRIVATIZAÇÃO - Desde que iniciou seu plano de desin-
vestimento em 2015, a Petrobrás tem se desfeito do seu pa-
trimônio e cancelado investimentos, com o objetivo de arreca-
dar dinheiro. Mas, na verdade, o que está acontecendo é que a
estatal vem privatizando o que tem de mais lucrativo e gerando
desemprego, afetando milhares de famílias em todo o Brasil.
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RELATÓRIO FERRAÇO
Douglas Martins

Por 14 votos a 11, a Co-
missão de Assuntos Econô-
micos (CAE) do Senado Fe-
deral aprovou, sem emendas,
o relatório do Senador Ricardo
Ferraço (PSDB/ES) para a reforma
trabalhista. Ferraço votou alinhado com
o governo golpista sem alterar o que veio
da Câmara para evitar que o texto vol-
tasse para lá com emendas. Governo e
empresários querem liquidar a fatura até
o dia 23.

IMPACTOS DO GOLPE - Só para
lembrar: pela reforma trabalhista, são al-
terados 97 artigos e 320 dispositivos da
CLT; 5 artigos e 13 dispositivos da Lei
do Trabalho Temporário (L. 6019/1974)

e um dispositivo da Lei do Fundo de Ga-
rantia por Tempo de Serviço

(FGTS), além de 5 dispositivos
da Lei 8.212/91 que trata do re-
gime jurídico dos servidores pú-
blicos. É o resultado do golpe
bancado pelos patrões.

RETROCESSO - Com o re-
latório Ferraço os patrões garan-

tem o fim do princípio protetivo do tra-
balhador (parte fraca no contrato de tra-
balho), a redução do poder de negocia-
ção dos sindicatos, o rebaixamento de di-
reitos previstos em lei, a ampliação do tra-
balho autônomo, a restrição do poder nor-
mativo da Justiça do Trabalho e de aces-
so de trabalhadores à justiça.

Antes de ir a plenário, a matéria ainda
vai passar pelas Comissões de Assuntos
Sociais (CAS) e de Constituição, Justiça
e Cidadania (CCJ).

Houvesse justiça, a reforma não pas-
saria na CCJ porque a Constituição vai
no sentido contrário do projeto. A refor-
ma transforma acesso à justiça em mera
formalidade, criando expedientes como
imposição de cobrança de perícias a
empregados, termo de quitação patro-
nal anual de todas as verbas salariais,
restrição da responsabilidade solidária
entre empresas do mesmo grupo etc.

INJUSTIÇA - Impede a garantia de
acesso à justiça para os mais pobres
que somente ocorre se custas e outras
barreiras socioeconômicas forem afas-
tadas. Sem isso, justiça para os mais
pobres é mera ficção. Liquidando sindi-
catos e aumentando dificuldades para ir
à juízo, a garantia social de acesso de-
saparece do mundo dos fatos. Na práti-
ca a reforma serve para isso: tirar direi-
tos sociais do mundo real.

Encontro realizado em Cajamar-
SP, de 6 a 8 de junho fortaleceu
a unidade de ação entre as
jovens lideranças cutistas

CONTICOM PARTICIPA DA REUNIÃO DO COLETIVO NACIONAL DE
JUVENTUDE DA CUT E SUBLINHA RELEVÂNCIA DO SEGMENTO

irigentes da Conticom participaram
nos dias 6, 7 e 8 da reunião do Co-
letivo Nacional de Juventude da CUT,

no Centro de Formação em Cajamar/SP.
Objetivo foi realizar um debate sobre a con-
juntura política e a participação da juven-
tude na luta democrática do país.

AGENDA - A secretária de Juventude
da CUT Paraíba e dirigente da Conticom,
Jéssica Andrade, afirmou que uma agen-
da de atividades formativas foi articulada
para fortalecer
as ações da ju-
ventude. “Temos
uma grande res-
ponsabilidade
diante de toda a
conjuntura em
que a juventude
está inserida. A
bagagem que
absorvermos
durante o en-
contro será fun-
damental para a
implementação
integrada dos
projetos que ire-
mos desenvol-
ver nos próximos períodos”, explicou.

PARCERIA ESTRATÉGICA -  A CUT
também firmou uma parceria internacio-
nal com a DGB-BW (Fundação da Fede-
ração de Sindicatos Alemães) e BMZ  (Mi-
nistério Federal para a Cooperação e De-

senvolvimento Econômico da Alemanha),
que juntamente com a Central vão colo-
car em prática um projeto para aproximar
o sindicalismo CUTista da juventude tra-
balhadora e ampliar a participação de jo-
vens nas estruturas sindicais.

MAIS ESPAÇO - A ideia do projeto é
que até o fim de 2020, a participação de
jovens na estrutura sindical seja amplia-
da com pelo menos dois jovens (até 35
anos) em pelo menos 50% das diretorias
estaduais/nacional da CUT.

ATUAÇÃO -  O secretário de Juventu-
de da Conticom, José Abelha Neto, des-
tacou que “o encontro fortaleceu o coleti-
vo, mostrou que a juventude está presen-
te e atuante nos debates e nas discus-
sões dos dia a dia no país, ao mesmo
tempo em que deixou claro suas deman-
da. É necessário um maior suporte da CUT
Nacional, e dos sindicatos de base para a
inserção dos jovens. A Conticom deve rea-
lizar atividades para despertar no jovem o
interesse de estar dentro do sindicato”.

Jessica Andrade, secretária da Juventide da CUT-PB
e dirigente da Conticom: “grande responsabilidade”

Abelha, secretário de Juventude
da Conticom e presidente do
Sindicato dos Trabalhadores da
Construção de Campo Grande


