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CONTICOM IRÁ  A BRASÍLIA CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Dirigentes da Conticom/CUT reunidos em São Paulo: hora de pressão total

“Vamos lutar para barrar todas as medidas que aumentam precarização e miséria”, afirmou Claudinho
eunida em São Paulo na última
quarta-feira (20) a direção executi-
va da Conticom decidiu reforçar a

mobilização de seus dirigentes nesta ter-
ça-feira (25) em Brasília, dia em que está
prevista a votação da reforma trabalhista.
O encontro aconteceu no auditório da CUT
Nacional.

"Temos participado junto com a CUT
visando a construção e fortalecimento da
Greve Geral do dia 28 e ampliaremos os
esforços junto aos parlamentares para que
eles rejeitem as propostas de reformas Tra-
balhista e da Previdência do governo Mi-
chel Temer. Para tanto, os dirigentes es-
tão enviando a Brasília reforços desde as
suas bases de origem”, afirmou Claudinho.

BASTA! - A Greve da próxima sexta-
feira também será um protesto contra o
projeto de Terceirização, já aprovado pelo
governo. "Todas estas medidas aumentam
a precarização e provocam pobreza e mi-
séria. A reforma Trabalhista propõe trocar
o emprego formal pelo bico e impede os
trabalhadores de entrar com recursos na
Justiça do Trabalho para combater frau-
des e reivindicar direitos. A reforma tam-
bém quer acabar com o direito à organi-

zação sindical", destacou José Abelha
Neto, dirigente da Conticom.

As recentes mudanças nas regras de
transição para a aposentadoria também
foram criticadas pelas lideranças da Con-
ticom por serem “verdadeiras pegadinhas”
em que, na prática, o trabalhador terá de

contribuir por quase uma vida para reque-
rer os seus direitos ao benefício.

ORGANIZAÇÃO - Na reunião também
foi discutida a realização da Plenária Nacio-
nal da Conticom, o Congresso Extraordi-
nário da CUT e o Congresso do ICM (In-
ternacional da Construção e da Madeira).

O Comitê Estadual Contra a Refor-
ma da Previdência e Trabalhista em
Mato  Grosso do Sul realizou, terça-fei-
ra (18), manifestação na sede do Minis-
tério do Trabalho em Campo Grande, em
defesa dos direitos e da aposentadoria,
condenando os atropelos propostos pelo
desgoverno Temer.

RETROCESSO - O presidente do Sin-
dicato dos Trabalhadores na Indústria da
Construção e do Mobiliário de Campo
Grande- Sintracom, José Abelha, e o vice-
presidente, Marco Cezar Ribeiro Gonçal-
ves, participaram do protesto que reuniu
diversas entidades sindicais. “Pela propos-
ta, o que o patrão negociar com o empre-
gado vai estar acima das leis trabalhistas.
Isto representa um retrocesso nas con-
quistas que a classe operária conseguiu
ao longo da história. Para o empregado,
vai significar mais serviço e menos ren-
da”, destacou Abelha.

MALEFÍCIOS - Abelha também falou
sobre os malefícios da Reforma da Previ-
dência, que estipula idade mínima para
a pessoa requerer a aposentadoria. “Se
hoje, que o homem contribui 35 anos e
a mulher por 30 anos, já é difícil se apo-

CAMPO GRANDE: LÍDERES DA CONSTRUÇÃO PARTICIPAM DE PROTESTO
NO MINISTÉRIO DO TRABALHO CONTRA AS REFORMAS DE TEMER

sentar, imagina
com essa reforma
que prevê contribui-
ção de 49 anos. No
nosso setor essa
reforma acaba com
o direito à aposen-
tadoria”.

O Comitê Esta-
dual é composto
por todas as cen-
trais sindicais,  que
representam mais
de 350 categorias-
no, movimentos so-
ciais organizados,
MST e a Frente Brasil Popular.

FOCO - De acordo com Weberg-
ton Sudário, da Federação dos Tra-
balhadores na Construção Civil e do
Mobiliário e Montagem Industrial do
Estado (Fetricom/MS), na panfleta-
gem aconteceu o diálogo com os
companheiros que estavam aguar-
dando atendimento no MTE, infor-
mando-os  sobre “os prejuízos que
as mudanças vão acarretar para o
trabalhador”.

Atropelos propostos por Temer foram
desmascarados pelos sindicalistas
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SABOTAGEM SINDICAL

O

Douglas Martins

A Reforma Trabalhis-
ta em trâmite no Con-
gresso Nacional é a pro-
va mais robusta de que
o golpe foi dado contra a
classe trabalhadora. Precari-
za relações de trabalho e destrói
organizações sindicais, ou seja, neutra-
liza a capacidade dos trabalhadores e
trabalhadoras resistirem à ofensiva. Há
um ataque generalizado em todas as di-
reções contra os direitos sociais. O Bra-
sil do mundo do trabalho está de volta
ao século XIX.

Eis alguns pontos da reforma: salá-
rio inferior ao mínimo para quem traba-
lha em até 30 horas por semana; férias
anuais em até três períodos com remu-
neração proporcional; fim do pagamento

de horas gastas do transporte até a em-
presa (salário in itinere); aumento da

jornada de trabalho diária e sema-
nal; fim do registro de ponto; ban-
co de horas indefinido sem res-
peito ao limite de jornada; nego-
ciado sobre o legislado, ou seja,

o que o patrão impuser será a lei.
ATAQUE - Além do ataque aos di-

reitos individuais, a reforma ataca os tra-
balhadores como classe e avança sobre
o sistema de financiamento sindical tor-
nando a contribuição sindical facultativa,
o que, na prática, significa o fim do im-
posto sindical (CLT, arts. 545 a 602). Está
dito no parecer que “as entidades terão
que se mostrar efetivas em suas atuações,
atendendo os anseios de seus represen-
tados, para que eles decidam livremente
pelo suporte financeiro das atividades”.

Cinismo puro. Por um lado tira direitos
historicamente conquistados. Por outro,
quebra os sindicatos. Qualquer militante

sabe que o terreno da luta por melhores
salários e direitos nunca foi neutro. É
uma piracema. Nada-se contra a corrente
o tempo todo. Os patrões da indústria
têm a seu dispor mais de 7 bilhões de
reais arrecadados anualmente para SESI
e SENAI e uma parte desse dinheiro fica
para Federações e Confederações pa-
tronais. Nisso a reforma não mexe.

ENGODO - Assim, de acordo com a
reforma, o financiamento da estrutura
sindical dos trabalhadores acabaria,
mas os patrões continuariam receben-
do percentuais retirados da contribuição
compulsória do sistema “S” (SESI e
SENAI, na indústria). Esse fato por si
mostra que o discurso da reforma como
medida de modernização é um engodo
orientado para fragilizar uma parte da re-
lação trabalhista. Agora o projeto de lei
vai ao Senado. Trabalhadores e movi-
mentos sociais vão às ruas dia 28 em
greve geral contra mais essa barbárie.

53 assembleias expressam a posição da
construção pesada do Paraná: avançar!

SINTRAPAV-PR CONCLUI ASSEMBLEIAS DE APROVAÇÃO DA
PAUTA DE REIVINDICAÇÕES: GANHO REAL E MELHORIAS, JÁ!

Sindicato da Construção Pesada do
Paraná (Sintrapav) realizou uma as-
sembleia com cerca de dois mil tra-

balhadores da obra da Usina Hidrelétrica
do Baixo Iguaçu, localizada entre os mu-
nicípios de Capanema e Capitão Leônidas
Marques. A assembléia, que aconteceu no
dia 13, foi a última das 53 realizadas pela
entidade entre os meses de março e abril
para debater e aprovar a pauta de reivindi-
cações dos trabalhadores da construção
pesada do Paraná.

Todas as propostas aprovadas foram
sistematizadas e entregues ao sindicato
patronal (Sicepot) na quarta-feira (19) para
iniciar as negociações da renovação da
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).

SOMA - Os operários aprovaram a pré-
pauta de reivindicações proposta pelo Sin-
trapav, que prevê a recomposição da infla-

ção e ganho real nos salários, ampliação
da PPR/PLR (Participação nos Lucros e
Resultados), aumento do tíquete refeição,
melhoria do seguro de vida e nos adicio-
nais de horas extras, entre outros. As rei-
vindicações apresentadas pela categoria
serão adicionadas à pré-pauta.

DEMOCRACIA - As assembleias foram
iniciadas no dia 7 de março e, desde en-
tão, equipes de sindicalistas visitaram can-
teiros de obras, frentes de serviços, pátios
e sedes de empresas em todo o estado
para que a pauta tivesse o caráter mais
democrático e participativo possível.

Operários também querem ampliar Participação nos Lucros e Resultados

A Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Públi-
co (FRENTAS) emitiu, na quarta-feira (19), nota pública contra
a Reforma Trabalhista. As entidades representam mais de 40
mil juízes e membros do Ministério Público em todo o país e
destacam que “não há dúvida em afirmar que se cuida do maior
projeto de retirada de direitos trabalhistas já discutido no Con-
gresso Nacional desde o advento da CLT”.

De acordo com a nota, o ataque passa pela supressão de
direitos materiais e processuais que constam na lei. “De outro
modo, são criadas/ampliadas novas formas de contratos de tra-
balho precários, que diminuem, em muito, direitos e remunera-
ção, permitindo, inclusive, pagamento abaixo do salário mínimo
mensal, o que concorreria para o aumento dos já elevados níveis

ENTIDADE QUE REPRESENTA 40 MIL JUÍZES E MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A REFORMA TRABALHISTA
de desemprego e de rotatividade no mercado de trabalho”.

MÃO DE OBRA ESCRAVA - Em outro trecho o texto alerta
que, além do mais, o substitutivo “busca a cada momento criar
dificuldades e travas para o reconhecimento de responsabilida-
des do empregador, como o faz nas novas limitações que im-
pôs aos artigos 2º e 3º da CLT, podendo esconder nesses no-
vos termos as obrigações de grandes empresas que já tiraram
ou venham a tirar proveito de mão de obra escrava”.

NÃO À TERCEIRIZAÇÃO -  A nota pede que os deputados
votem contra o projeto e critica a terceirização, “não bastante, o
projeto trata de terceirização nas atividades meio e fim e do
trabalho intermitente, condições altamente precarizantes de tra-
balho em todo o mundo e no Brasil especialmente”.


