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TRABALHADORES EXIGEM FIM DO ATAQUE A DIREITOSTRABALHADORES EXIGEM FIM DO ATAQUE A DIREITOS

Temer propõe que o resulta-
do das negociações entre pa-
trões e empregados prevaleça
sobre o que prevê a legislação.
Em um cenário de crise econô-

N a última quinta-feira (22),
as Centrais Sindicais rea-
lizaram o Dia Nacional de

Paralisação para denunciar e
barrar o ataque aos direitos so-
ciais e trabalhistas que o gover-
no Temer está propondo colocar
em prática.

Os sindicatos filiados à
Conticom realizaram atos e
assembleias nas bases, além de
participarem dos atos das gran-
des capitais. O principal objetivo
foi levar para a categoria, no con-
junto dos canteiros de obras, a
denúncia sobre os descaminhos
desta política que atenta contra
o interesse do país e dos traba-
lhadores:

“NEGOCIADO SOBRE O LEGISLADO” É CHEQUE EM BRANCO PARA O PATRONATO
mica, em que o mercado de trabalho se
enfraquece, o desemprego cresce, os salá-
rios caem e a precarização das condições
de trabalho se agudiza, fazendo com que o
trabalhador fique totalmente fragilizado e

perca o seu poder de barganha. Nes-
tas condições, o que o governo quer
fazer é dar um cheque em branco
para os patrões poderem impor mais
arrocho e flexibilização de direitos.
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ABAIXO A TERCEIRIZAÇÃO!

PL4330, da Terceirização, possibilita a demissão do traba-
lhador direto para a contratação de um terceirizado, com
diminuição de salários, de direitos e aumento da jornada

de trabalho. O projeto não amplia os direitos dos terceirizados,
que já sofrem com péssimas condições de trabalho, mas rebaixa
os dos demais trabalhadores. Os terceirizados recebem 25% a
menos do que os contratados diretos, trabalham 3 horas a mais
por semana e são as maiores vítimas dos acidentes de trabalho.

O

NÃO ÀS MUDANÇAS NA APOSENTADORIA!
A proposta de Temer é fixar uma idade mínima de

aposentadoria de 65 anos para homens e mulheres.
A reforma propõe que a idade mínima de aposenta-
doria para as mulheres suba 10 anos, e dos homens
5 anos. Além de passar a ignorar a dupla jornada
das mulheres, impõe que os trabalhadores de mui-
tas regiões do país trabalhem até quase morrer, pois
a expectativa de vida de diversos estados é próxima
aos 65 anos.

“Precisamos nos manter em permanente
mobilização, pois os ataques virão em todas as dire-
ções. Os próximos alvos, já anunciados pelo gover-
no, são o FGTS, as férias e o 13º. Até jornada de
trabalho de até 80 horas está sendo debatida por
ministros de Temer”, afirmou Claudio da Silva Go-
mes, presidente da Conticom.

Lideranças sindicais da Conticom/CUT, das Federações
e Sindicatos da Construção dialogaram com a base
sobre o desastroso projeto do governo de Temer
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