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SEM NEGOCIAÇÃO, TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO
DE CURITIBA FARÃO GREVE POR TEMPO INDETERMINADO

C
Provocação patronal de parcelar o reajuste pelo índice da inflação foi repudiada pela categoria

entenas de operários da constru-
ção reunidos em assembleia no au-
ditório do Sintracon de Curitiba de-

cidiram entrar em greve por tempo inde-
terminado a partir do dia 8 de novembro.

A expectativa era de que o sindicato
patronal (Sinduscon) apresentasse uma
proposta diferente daquela já rejeitada ain-
da na mesa de negociação, que previa o
parcelamento do reajuste pelo índice da
inflação (9,82%), sendo 60% retroativos
à data-base da categoria (1º de junho) e
os outros 40% complementados a partir
da folha de pagamento de novembro. Po-
rém, a intransigência dos patrões preva-
leceu e em reunião das comissões de
negociação, realizada durante a semana,
reapresentaram a mesma proposta.

BRAÇOS CRUZADOS - “Tentamos de
todas as formas resolver o impasse pela
via negocial, mas os empresários insis-
tem nessa proposta absurda de repor a
inflação em duas parcelas. Isso os traba-
lhadores e o Sindicato não aceitam. Va-
mos parar todas as obras a partir do dia 8
de novembro”, disse o presidente do
Sintracom, Laureno Grunevald.

ORGANIZAÇÃO - Os operários apro-
varam a realização de uma nova assem-
bleia no dia 7 de novembro, às 18h00, para
referendar a deflagração de greve e organi-
zar o movimento. O Sintracon Curitiba res-

salta a importância da participação de to-
dos para construir uma grande paralisa-
ção. “Só assim será possível vencer a in-
transigência patronal e conquistar a vitó-
ria neste embate”, concluiu Laureno.  

NOVA ASSEMBLEIA DIA
7 DE NOVEMBRO, ÀS 18
HORAS, VAI PREPARAR
PARALISAÇÃO DO DIA 8

O Congresso Nacional aprovou, na madrugada da última
quarta-feira (26), a Proposta de Emenda Constitucional 241, que
congela por vinte anos as despesas públicas primárias, ou seja,
todo o custeio e os investimentos públicos na sociedade. Foram
excluídos do limite de gastos apenas os pagamentos dos juros
da dívida pública. Estudantes, trabalhadores e mulheres
expressaram das galerias do Congresso Nacional o repúdio da
sociedade ao pacote pró-bancos e de arrocho imposto ao país.

CORRUPÇÃO - Os parlamentares governistas que foram
corrompidos por Temer para votar na absurda proposta que
prejudica toda a sociedade para privilegiar os banqueiros e
especuladores não suportaram ouvir as vozes dos jovens, mulheres
e trabalhadores que ocupavam as galerias e denunciavam com
palavras de ordem a traição ao país.

SANGRIA - Para a economista, auditora aposentada da Receita
Federal e fundadora do movimento Auditoria Cidadã da Dívida, Maria
Lucia Fatorelli, um dos objetivos da PEC é fazer a transferência
de recursos que seriam aplicados em políticas públicas para o
capital financeiro. “O outro é beneficiar a dívida como um todo,
porque a PEC coloca teto só nas despesas chamadas primárias
(a dívida é despesa secundária). A proposta deveria se chamar
PEC dos banqueiros e não do controle de gastos. Colocam como
referência para o ajuste nos investimentos públicos índices de
2016, que são baixíssimos graças a essa crise produzida pela
política monetária suicida do Banco Central. E a PEC vai pegar
esse patamar baixo e corrigir por 20 anos apenas pelo IPCA (índice
de preços ao consumidor que mede a inflação)”, afirmou Fatorelli.

SENADO - A PEC ainda tem que tramitar pelo Senado antes
da sanção de Temer.

Plenário não deu folga aos mercenários: “Vota
sim, por dinheiro, prostituta de banqueiro!”

GOVERNO APROVA PEC QUE RETIRA RECURSOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO
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O BRASIL VAI PARAR DIA 11 DE NOVEMBRO

N
Conticom mobiliza sua base para a
greve por nenhum direito a menos

Aprovada por seis votos a quatro, a
decisão do Supremo Tribunal Federal
(STF) de mandar descontar os dias de
greve do servidor público enfraquece a
democracia e a negociação coletiva no
Brasil, ignorando as diferenças entre os
setores público e privado. Os ministros
ignoraram, em especial, o fato de os
servidores brasileiros não terem direito
à negociação coletiva nem a formaliza-

 STF JOGOU CONTRA DEMOCRACIA E RELAÇÕES DE TRABALHO NO BRASIL
Supremo desconsidera que maioria das greves dos servidores é para abrir
diálogo e ignora direito de greve como fator equilibrador nas negociações

ção de um acordo coletivo de trabalho com
os governos federal, estaduais e munici-
pais.

DEMOCRACIA - Ao invés de punições,
o Brasil precisa democratizar as relações
de trabalho no setor público. O governo
precisa regulamentar a Convenção 151 da
Organização Internacional do Trabalho
(OIT), para que sejam reconhecidos e re-
gulamentados os direitos trabalhistas dos

servidores públicos, entre eles, o direito
de greve, de negociação coletiva e de
ter um acordo coletivo de trabalho.

RETROCESSO - Com essa decisão,
o STF deu mais um passo em direção
ao retrocesso das relações de trabalho
no Brasil. Não adianta punir e criminali-
zar como fez o STF, o que precisa mes-
mo é garantir o direito de negociação por
meio da Convenção 151 e abrir uma
mesa permanente de negociação. O que
evita o conflito é o diálogo permanente e
não as punições.

SINTRICOM JOÃO PESSOA REALIZA RODA DE DIÁLOGO SOBRE REFORMA TRABALHISTA

Diálogo acontece todas as quintas-feiras

Na última quinta-feira (27), o Sindicato dos Trabalhadores da
Construção de João Pessoa (Sintricom-JP) realizou mais uma Roda de
Diálogo com operários da categoria. Desta vez, o tema debatido foi
Reforma Trabalhista. O evento contou com a presença de representantes
do Ministério do Trabalho.

TEMAS DE RELEVÂNCIA - Segundo o presidente do sindicato, José
Laurentino, “o objetivo das Rodas de Diálogo é discutir os assuntos de
maior relevância para os trabalhadores e estimulá-los a pensar e debater
sobre isso”. A roda acontece todas as últimas quintas-feiras do mês,
sempre às 18h no auditório do Sintricom-JP.

a semana passada os sindicatos
da construção percorreram suas
bases para mobilizar os trabalha-

dores para a Greve Nacional contra a PEC
241, contra a Reforma da Previdência, em
defesa do emprego e em defesa do Pré-
Sal, que acontecerá na sexta-feira (11). A
orientação da Conticom é para que nesta
semana as mobilizações se intensifi-
quem.

PRESSÃO POPULAR - O ato está
sendo articulado pela Central Única dos
Trabalhadores (CUT), as demais centrais
sindicais e diversas entidades dos movi-
mentos sociais que compõem as frentes
Brasil Popular e Povo Sem Medo.

SINTONIA - Na reunião da Direção
Executiva Nacional da CUT, que ocorreu
em Brasília na semana passada, os diri-
gentes das entidades que representam os
mais diversos ramos e categorias profis-
sionais  atualizaram o quadro organizati-
vo das ações previstas nos estados. Além
disso, deram informes sobre o andamen-
to das assembleias e plenárias que es-
tão sendo realizadas junto às bases e que
vários setores já sinalizaram positivamen-
te para a paralisação no dia 11.

INFORMAÇÃO - O resultado positivo
da mobilização representará uma derrota
para o grande capital e sua mídia. Por-
tanto, fotografe, comunique-se, mantenha
a Conticom informada.

Seja em Candeias-BA  (acima) ou
em Campo Grande-MS (abaixo), a

mesma determinação de luta


