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Operários da construção estiveram presentes nos protestos que se multiplicaram de Norte
a Sul, demonstrando que a insatisfação com o pacote de retrocessos cresce a cada dia
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ATOS JOGAM PRESSÃO SOBRE TEMER E GOLPISTAS
o lado de centrais sindicais em de-
fesa da classe trabalhadora e de or-
ganizações dos movimentos soci-

ais, a CUT convocou um Dia Nacional de
Greve e a população respondeu com cen-
tenas de manifestações em todo país.

Os atos colocaram pressão no gover-
no ilegítimo de Michel Temer (PMDB) e
demonstram que não há submissão ao
pacote de retrocessos, muito menos apre-
ço por um governo que surgiu a partir de
um golpe.

MILHARES - Na Praça da Sé, em São
Paulo, tomada por milhares de pessoas,
o presidente nacional da CUT, Vagner Frei-
tas, apontou que a classe trabalhadora
ganha ainda mais fôlego para promover a
greve geral contra o retrocesso.

“Esta dia foi de muita paralisação e
manifestação na maior parte do país, foi
superior ao ato que fizemos no dia 22 de
setembro e serviu como ótimo aquecimen-
to para a greve geral. O Temer deveria ver
esse dia como um alerta de que essas
propostas de retirada de direitos são ex-
tremamente impopulares e os trabalha-
dores vão se manifestar contra elas”,
apontou.

RETOMAR A DEMOCRACIA- Para
Vagner, o governo golpista já entendeu
que não seguirá por muito tempo se con-
tinuar a escolher os trabalhadores como
sacos de pancadas.

“Ele não pode continuar sendo o em-
baixador da maldade. Já não foi eleito, não
tem legitimidade, foi imposto num golpe
impopular e injusto e agora estão queren-
do tirá-lo para colocar outro no lugar, gol-
pe dentro do golpe. A resposta deve ser e
será esse enfrentamento”, frisou.

O presidente da CUT comentou que
na próxima semana as centrais farão uma
análise deste dia 11 e decidirão os próxi-
mos passos da resistência aos retroces-
sos. Para ele, a sociedade brasileira já
entendeu o erro do impeachment e que o
país precisa voltar à normalidade.

“Temer não tem condição de governar
o Brasil e o Fernando Henrique (PSDB),
que se lança candidato no lugar dele,
parece concordar com isso. Tem que ter
eleições diretas, ele sair, retomarmos o
passo para acabar com a crise política e
resolver a crise econômica. Disseram que
iam tirar a Dilma e ia melhorar, mas pio-
rou. A inflação continua aumentando, o
emprego diminuindo e não há ilusão de
que vai melhorar. O dia de hoje também
foi para dar uma alerta de que o Brasil
precisa retomar a normalidade democrá-
tica”, acrescentou.
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O BRASIL EXIGE: NENHUM DIREITO A MENOS!

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ)
do Senado aprovou na última quarta-feira (9) o texto da PEC
55, antiga 241, que prevê o congelamento, principalmente,
nos investimentos em saú-
de e educação pelos próxi-
mos 20 anos. Caso seja
aprovada nos dois turnos do
Senado, a proposta signifi-
cará um retrocesso nos in-
vestimentos em políticas
sociais, além de comprome-
ter os reajustes do salário
mínimo. A medida serve,
ainda, de porta de entrada para reformas contra a classe tra-
balhadora, como a da Previdência e a Trabalhista.

MARCHA À RÉ - A CCJ aprovou o relatório do senador
Eunício Oliveira (PMDB-CE) favorável ao texto enviado ao
Congresso pelo governo de Michel Temer (PMDB) e aprovado
em dois turnos pela Câmara dos Deputados. Na ocasião, a
comissão rejeitou uma emenda destacada, de autoria da
senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), que pretendia a realização
de uma consulta pública de um novo regime fiscal da União.

MEDIDA É INCONSTITUCIONAL - “A PEC 55 é a maior
modificação da Constituição Federal (CF) desde 1988 e mexe
diretamente nos direitos constitucionais à educação e saúde.
É uma medida inconstitucional e o povo tem que saber quem
vai pagar a conta desse ajuste fiscal”, declarou Gleisi Hoffmann.
O referendo está garantido no artigo 14 da CF e prevê a
manifestação popular em casos de interessa da nação. “Não é
possível que nós aqui, sentados no ar condicionado, ganhando
esses salários, vamos votar contra os direitos do povo. Isso é
uma indecência”, protestou a senadora paranaense.

Antiga 241 segue para o Plenário onde será votada em dois turnos

PEC 55 É APROVADA NA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA DO SENADO

Nesta quarta-feira (16) não vai mais ter tijolo assentado,
massa na betoneira ou parede rebocada em Curitiba e Região
Metropolitana. A intransigência dos patrões da construção civil
ultrapassou todos os limites e os operários decidiram cruzar os
braços por tempo indeterminado, em assembleia no dia 7.

IMPASSE - O Sintracon Curitiba tentou resolver o impasse
pela negociação direta e até mesmo através de mesa redonda
mediada pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego
(SRTE/MTE), mas a teimosia patronal parece não ter fim.
Insistem em uma proposta cheia de armadilhas que só traz
prejuízos.

NÃO AO ARROCHO! - O presidente do Sintracon, Laureno
Grunevald, denuncia que “nem mesmo a inflação acumulada
(9,82%) pretendem repassar aos salários”. “Querem humilhar a
categoria, explorando ainda mais os operários para encher os
bolsos de dinheiro, mesmo que isso custe a miséria dos
trabalhadores e de suas famílias. Esquecem, porém, que honra
não tem preço! Os trabalhadores da construção civil não aceitam
humilhação! Querem e merecem ser valorizados”, enfatizou. 

CONSTRUÇÃO DE CURITIBA ENTRA
EM GREVE NESTA QUARTA-FEIRA
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No Recife, além dos piquetes nas obras, paralisação de rodovias. Em João Pessoa, ato no Instituto Federal da Paraíba
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Sindicato de Campinas mostra  energia do interior paulista


