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AFASTADA A PRESIDENTA ELEITA, CRESCE A CONSCIÊNCIA
DE QUE O GOLPE É CONTRA A CLASSE TRABALHADORA

a última quarta-feira (31),
a presidenta Dilma foi de-
finitivamente afastada pelo

Senado Federal, apesar de não ter
sido provado nenhum crime de res-
ponsabilidade. A usurpação do
poder pela parcela mais abastada
da sociedade, da classe política,
do judiciário e da imprensa vai afe-
tar profundamente a vida dos tra-
balhadores e dos brasileiros que
mais precisam da manutenção e
ampliação dos direitos e das polí-
ticas públicas.

HIPOCRISIA - Para Vagner
Freitas “o julgamento, todos viram,
foi um desfile da hipocrisia e de
covardia dos parlamentares pelos
corredores e no plenário do Con-
gresso Nacional. Como ‘juízes’, lá
estavam muitos senadores que
são réus e estão sendo processa-
dos pelo Supremo Tribunal Fede-
ral por corrupção e outros crimes”.

Entre os mentores do plano
para derrubar Dilma estavam,
Eduardo Cunha, réu no STF e com
contas milionárias no exterior, Mi-
chel Temer, citado por delatores da
Lava-Jato, e Aécio Neves, perde-
dor das eleições, também citado
diversas vezes na Lava-Jato.

ASSALTANTE - Em seu pri-
meiro discurso como presidente,
Temer deixou claro que sua priori-
dade é mexer nos direitos dos tra-
balhadores. Segundo ele “para ga-
rantir o pagamento das aposenta-
dorias, teremos que reformar a Pre-
vidência Social”, entenda-se por re-
forma, o aumento da idade míni-
ma da aposentadoria de homens
e mulheres para 65 anos.

Temer também afirmou que
“para garantir os atuais e gerar
novos empregos, temos que mo-
dernizar a legislação trabalhista.
A livre negociação é um avanço
nessas relações”, ou seja, que
pretende aprovar que o negociado
se sobreponha ao legislado, e tam-
bém declarou que pretende tercei-
rizar as atividades-fim.

Usurpação do poder pela parcela
mais abastada da sociedade, da
classe política, do judiciário e da
imprensa afetará profundamente a
vida de milhões de trabalhadores.
Hora de ampliar a unidade e a
mobilização contra o retrocesso

N

A reforma trabalhista proposta pelo go-
verno atinge em cheio os direitos, compro-
metendo muitas das conquistas trabalhis-
tas, mediante a flexibilização, redução ou
eliminação de direitos. A terceirização, no
formato aprovado na Câmara e enviado ao
Senado, generaliza essa prática, atualmente
restrita à atividade-meio da empresa, per-
mite a quarteirização e compromete a re-
presentação sindical dos trabalhadores.

PRECARIZAÇÃO - Ao invés de garantias
aos trabalhadores terceirizados, o projeto
precariza os direitos dos trabalhadores con-
tratados diretamente pela empresa, sem in-
termediação de mão de obra. O projeto tam-
bém acaba com a responsabilidade solidá-
ria e permite que o trabalhador se transfor-
me em pessoa jurídica,
autorizando a empresa to-
madora do serviço a con-
tratar um serviço e não um
empregado, o que pode
gerar a completa ausência
de garantias trabalhistas e
previdenciárias.

TERCEIRIZAÇÃO - As-
sim como Temer, seu mi-
nistro da Casa Civil, Eliseu
Padilha, defende claramen-
te a aceleração dos proje-
tos que ampliam e legali-
zam a terceirização do tra-

balho. Ele afirmou que “temos que caminhar
no rumo da terceirização. Aquele projeto que
está no Senado deve ser votado com algu-
ma rapidez”. Padilha também disse que a
CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) é
ultrapassada e que a necessidade dela “já
ficou para trás há muito tempo”.

REDUÇÃO DE SALÁRIOS - O objetivo
claro do governo Temer é reduzir salários e
direitos. Hoje, o salário de um funcionário
terceirizado é 24% inferior ao daquele com
carteira assinada, segundo o Dieese (De-
partamento Interestadual de Estatística e
estudos Socioeconômicos). Além disso, o
risco de acidentes de trabalho é muito maior
entre os precarizados: de cada dez aciden-
tes de trabalho, oito são com terceirizados.

REFORMA TRABALHISTA DE TEMER ASSALTA DIREITOS

Mais de 100 mil marcharam na Paulista neste domingo (4): Fora Temer!
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RASGAR A CLT E IMPOR O NEGOCIADO SOBRE O LEGISLADO:
UM VELHO SONHO DO CAPITAL

ichel Temer também é defensor do “negociado sobre o
legislado”, ou seja, da prevalência dos resultados das
negociações entre patrões e empregados sobre o que

prevê a legislação em vigor, mecanismo que se aprovado será
utilizado pelo empresariado para rebaixar direitos dos trabalha-
dores.

ANTISSINDICALISMO - O governo tenta nos fazer acreditar
que as condições que permeiam o processo de negociação no
Brasil asseguram o mesmo poder de barganha às partes envol-
vidas. Mas não é assim, os trabalhadores enfrentam a ausência
de organização no local de trabalho, persistência de práticas
antissindicais, restrições ao direito de greve, e o interdito proibi-
tório, que entre outros entraves, evidenciam a desvantagem dos
trabalhadores em relação aos patrões.

O cenário é mais agravante quando nos deparamos com a
economia em recessão, onde o mercado de trabalho se enfra-
quece, o desemprego cresce, os salários caem, a informalida-
de avança, a rotatividade da mão de obra aumenta e o processo
indiscriminado de terceirizações se generaliza. Esse conjunto
de fatores precariza as condições e as relações de trabalho,
fragiliza a organização e o poder de barganha dos trabalhadores
e reduz a participação dos salários na renda nacional.

FRAGILIDADE - Em junho mais de 1500 juízes do Trabalho,
associados à Associação Nacional dos Magistrados da Justiça
do Trabalho (Anamatra), assinaram um manifesto dos ministros
do Tribunal Superior do Trabalho contra as reformas trabalhis-
tas em curso. Eles destacaram no documento que “muitos apro-
veitam a fragilidade em que são jogados os trabalhadores em
tempos de crise para desconstruir direitos, desregulamentar a
legislação trabalhista, possibilitar a dispensa em massa, redu-
zir benefícios sociais, terceirizar e mitigar a responsabilidade
social das empresas”.

Com mecanismos para rebaixar direitos,
Temer quer retribuir o ostensivo apoio das
associações empresariais a seu governo

AGRESSÃO- O manifesto também afirma que, “é preciso
que todos saibam que agredir o Direito do Trabalho e a Justiça
do Trabalho é desproteger mais de 45 milhões de trabalhado-
res, vilipendiar cerca de dez milhões de desempregados, fechar
os olhos para milhões de mutilados e revelar-se indiferente à
população de trabalhadores e também de empregadores que
acreditam na força da legislação trabalhista e em seu papel
constitucional para o desenvolvimento do Brasil”.

A reforma trabalhista em debate, portanto, poderá compro-
meter também a própria Justiça do Trabalho, que só se justifica
para fazer cumprir os direitos trabalhistas, além de inviabilizar a
própria organização sindical.

A Conticom defende cotidianamente o fortalecimento das ne-
gociações coletivas e instrumentos que possibilitem o avanço
das condições legalmente previstas. Não abriremos mão do
patamar mínimo legal assegurado pela CLT e pela Constituição
Federal de 1988. 

M

ARGENTINOS MARCHAM CONTRA TARIFAÇO, DEMISSÕES E AJUSTE FISCAL
A “Marcha Federal contra o tarifaço, as demissões e o ajus-

te fiscal” levou centenas de milhares de argentinos às ruas de
Buenos Aires nesta sexta-feira (2). Movimentos sociais, sindi-
cais, organizações de direitos hu-
manos, cooperativas de trabalho e
dirigentes partidários se deram as
mãos e ergueram a voz contra as
políticas neoliberais do desgover-
no Macri.

SOBERANIA - “A CUT veio
prestar o apoio das trabalhadoras
e dos trabalhadores do Brasil a
esta vibrante marcha em defesa de
um projeto de país que valoriza o
trabalho, os serviços públicos e a
soberania nacional. A lógica de
Macri é a mesma lógica de Temer,
a lógica do retrocesso e da exclu-
são em função dos interesses do
grande capital, das transnacionais e do sistema financeiro”,
afirmou Antonio Lisboa, secretário de Relações Internacionais
da CUT. Para o secretário-adjunto de Relações Internacionais,

Ariovaldo de Camargo, “participar dessa marcha reforça o nos-
so entendimento de que mais do que nunca é essencial a uni-
dade da classe trabalhadora para fortalecer a integração regio-

nal e nossos laços de luta para
derrotar o neoliberalismo”. Através
da “Jornada Continental pela Demo-
cracia e contra o neoliberalismo” a
CUT vai priorizar esse processo.

DESMONTE - Após três dias de
protestos, em caravanas que saíram
de Misiones, Mendoza, Jujuy, Co-
modoro Rivadavia e Esquel, cinco
colunas chegaram à capital, sendo
saudadas pela população. Faixas e
cartazes denunciaram a política de
desmonte, desemprego e arrocho
salarial. “Nunca um governo provo-
cou o fechamento de mais de 200
mil postos de trabalho em oito me-

ses”, declarou o dirigente da CTA dos Trabalhadores, Hugo Yasky.
“Nosso compromisso é construir uma greve nacional contra o
retrocesso”, acrescentou Pablo Micheli, da CTA Autônoma.

CUT-Brasil levou sua solidariedade aos manifestantes:  “Lógica de Macri é a mesma de Temer”

Centenas de milhares nas ruas dizem basta


