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Afirmou o presidente da CUT,
Vagner Freitas, frisando  que o
Brasil vai parar quando ousarem
colocar a Reforma em pauta”

“ESTAMOS EM ESTADO DE GREVE PELA PREVIDÊNCIA”

“E

JUÍZA DE SC DECIDE QUE FIM DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL É INCONSTITUCIONAL
A juíza Patrícia Pereira de Santanna,

da 1ª Vara do Trabalho de Lages (SC),
anulou o dispositivo da reforma trabalhista
que acaba com a contribuição sindical
obrigatória destinada às entidades. O
fato, informou, é que a reforma de Temer
foi feita por meio de lei ordinária, que,
segundo a Constituição, não tem poder
para alterar regras tributárias. E, como
a contribuição sindical tem natureza de
imposto, só poderia ser mexida por lei
complementar.

Segundo a juíza, a natureza de tribu-

to da contribuição sindical vem do fato de
que 10% dela vai para os cofres da União,
para a Conta Especial Emprego e Salá-
rio. Assim, qualquer alteração que fosse
feita na contribuição deveria ter sido por
meio de lei complementar, e não pela Lei
13.467/2017, que é ordinária.

Patrícia lembra que a reforma trabalhis-
ta não poderia ter tornado a contribuição
sindical facultativa, porque infringe o dis-
posto no artigo 3º do Código Tributário Na-
cional, que estabelece que o tributo "é toda
prestação pecuniária compulsória". O

Código Tributário Nacional é lei comple-
mentar, que não pode ser alterada por lei
ordinária, o que infringiria o sistema de
hierarquia das normas do Estado Demo-
crático de Direito

ILEGAL - “Não se trata de ser a favor
ou contra a contribuição sindical ou à re-
presentação sindical dos empregados,
ou, ainda, de estar de acordo ou não com
o sistema sindical brasileiro tal como exis-
te atualmente. Trata-se, sim, de questão
de inconstitucionalidade, de ilegalidade
da Lei e de segurança jurídica”, frisou.

SITRICOM MOVIMENTA TERESINA: “PREVIDÊNCIA É
CONQUISTA HISTÓRICA E NÃO PODE SER DESTRUÍDA”

Carlos Magno, presidente do Sitricom, no protesto do último dia 5

“Estamos nas ruas neste 5 de
dezembro porque a Previência é
uma conquista histórica que não
pode ser destruída, muito menos
por um governo e um Congresso
golpista”, afirmou Carlos Magno,
presidente do  Sindicato dos Tra-
balhadores da Construção Civil
(Sitricom) de Teresina e secretário
de Imprensa da Conticom.

ASSALTANTES - “Quem tomou
de assalto o Planalto não tem ne-
nhuma autoridade para rasgar direitos”, su-
blinhou o dirigente.

A concentração iniciou na Praça Rio
Branco, de onde os trabalhadores saíram
em passeata pelo centro da capital, fa-
zendo uma parada estratégica em frente

ao edifício sede do INSS no Piauí e em
frente à Prefeitura de Teresina.

O ato contou com a participação das
mais expressivas lideranças comunitárias,
populares, estudantis e sindicais do con-
junto das centrais.

Marcha mobilizou a capital do Piauí

stamos em estado de greve. Todo
dia é dia de luta, mas não tenham
dúvidas: o Brasil vai parar no dia

em que ousarem colocar a Reforma da
Previdência na pauta, afirmou o presiden-
te da CUT, Vagner Freitas, destacando a
necessidade da mais ampla unidade en-
tre centrais, Confederações, Federações
e Sindicatos para chegar até a base e im-
pulsionar a repulsa da opinião pública.

Foi a pressão da classe trabalhadora
que impediu que a Reforma da Previdên-
cia fosse colocada em votação na Câma-
ra dos Deputados na última quarta-feira (6),
como previsto inicialmente pelo governo e
sua base golpista, frisou Vagner. Portan-
to, se o governo recuou porque não con-
seguiu os 308 votos necessários para apro-
var a nova proposta de desmonte da apo-
sentadoria, que exclui milhões de brasilei-
ros e brasileiras da Previdência Social,
precisamos manter a base mobilizada.
Afinal, “ganhamos a primeira batalha, a luta
ainda não acabou".

ALERTA GERAL - Os golpistas podem
tentar colocar para votar ainda nesta se-
mana, alertou: “Pode ser dia 11, 13 ou 14.
Qualquer um dos dias, nós estaremos
prontos para parar o Brasil e cumprir o
nosso papel histórico de enfrentar os
golpistas e não permitir que os nossos di-
reitos sejam retirados, principalmente o
direito da maioria dos trabalhadores e tra-
balhadoras de se aposentar”.

Para Vagner, o fato dos parlamentares
não terem votado o assalto aos direitos na
semana passada é devido a uma enorme
rejeição à medida e o temor que eles têm
de não se reelegerem em 2018. “Os nos-
sos sindicatos no Brasil inteiro ganharam
a disputa de opinião pública”, avalia.



Seminário de Planejamento 2018
da Federação Solidária dos Traba-
lhadores da Indústria da Constru-

ção, do Mobiliário e da Madeira da CUT
de São Paulo (FCSM) deu uma decisiva
contribuição para o inadiável enfrentamen-
to à ditadura do capital.

Realizado em Praia Grande, de 7 a 9
de dezembro, o evento contou com a par-
ticipação de cerca de 40 delegados de
nove sindicatos afiliados à entidade que,
diante dos sucessivos ataques do gover-
no Temer à organização dos trabalhado-
res, apontaram uma linha de ação. Con-
forme as lideranças, há necessidade de
aprofundar a unidade de ação, a comuni-
cação e a mobilização das bases com
propostas de defesa do desenvolvimento,
dos direitos, do salário e dos empregos,
em contraposição ao retrocesso.

RESISTÊNCIA AO GOLPE - “O golpe
que sofremos é internacional e a estraté-
gia das empresas globais é voltada a
esgarçar os direitos trabalhistas e enfra-
quecer o movimento sindical”, afirmou o
presidente da FSCM, Josemar Bernardes
André, sublinhando que os golpistas têm
claro que a classe operária é um forte pi-
lar de resistência aos seus desmandos.
“Vivenciei o movimento sindical sem re-
cursos no final dos anos 1980, depois os
tempos em que relações capital e traba-
lho pareciam tranquilas e cordiais. Agora,
em razão da crise, estamos novamente

em lados definitivamente opostos”, acres-
centou o dirigente.

REPRESENTATIVIDADE - Entre ou-
tros, participaram das mesas de debate
Luiz Queiroz, vice-presidente da Conticom;

O

Valdir Fernandes, vice-presidente da CUT
São Paulo; Nícolas Menesses, vice-pre-
sidente da ICM; Luiz Fernando Teixeira,
deputado estadual (PT); Camila Ikuta; téc-
nica da regional São Paulo do Dieese;
Fábio Augusto Lins, da Secretaria de Re-
lações Internacionais da CNQ; e Douglas
Martins de Souza, advogado da CUT.

“Temos de estar atentos
para que sindicatos sérios
não sejam confundidos com
entidades não comprometi-
das com a classe trabalha-
dora. Precisamos de um sin-
dicalismo inovador, novas
tecnologias, novas ferramen-
tas de trabalho e novas
ações. Temos de estar pre-
parados porque o setor da
construção é diferenciado
por conta da alta rotativida-
de. Mal dá tempo de a car-
teirinha de associado ficar
pronta e o trabalhador não é
mais encontrado na obra”.

Luiz Queiroz, vice-presidente da Conticom-CUT

 “São as multinacionais que constroem
estratégias globais e o único meio de
enfrentá-las é nos organizarmos. Temos de
ser criativos para apresentar soluções para
o que está sendo proposto para a gente.
Se a crise é global, o movimento sindical
tem de ter organização global”, afirmou
Nícolas Menesses, representante da Inter-
nacional da Construção e da Madeira (ICM).
Os desafios para o próximo ano, ressaltou,
estão intimamente ligados ao processo de
transformações que passa o continente. “A

América Latina viveu crescimento econômico que pode ser ca-
racterizado pelo aumento do poder de compra dos trabalhado-
res. Dez anos depois, este ciclo entrou em crise e gerou confli-
tos na sociedade. A crise no Brasil não é isolada, está presente
na região e no mundo”, acrescentou.

CONFLITOS EM TODO CONTINENTE - Nicolas lembrou os
inúmeros conflitos vividos na região, como em 2009 na Bolívia,
2011 em Honduras, 2012 no Paraguai, 2015 no Brasi e, depois,
na Venezuela onde o golpismo não emplacou e, agora, nova-
mente a dura repressão em Honduras. “Na segunda década dos
2000, vivemos no continente processo de conflito e de mudan-
ças. As atuais ‘reformas’ visam enfraquecer o movimento sindi-
cal e a defesa dos direitos trabalhistas”, afirmou Menesses. Ele
denunciou que no Peru, o contrato  temporário é de cinco anos,
enquanto na Colômbia, para organizar uma greve legal é neces-
sário ter 50% mais um de aprovação de associados.

Nicolas, da ICM

ICM: “PRECISAMOS DE ORGANIZAÇÃO GLOBAL”

“No nosso ramo da construção civil os
sindicatos são organizados e dispostos
à luta. Estamos nas portas de fábrica e

nos canteiros de obra. O desafio de
cativar os trabalhadores  é missão

inadiável porque as empresas estão
fazendo força contrária à associação

sindical, para nos enfraquecer”

Cida Menezes, diretora da CUT-SP

“O golpe é voltado a esgarçar os direitos trabalhistas e enfraquecer o sindicalismo”, denunciou Josemar Bernardes

Josemar, presidente da
FSCM, conduz os trabalhos

SEMINÁRIO DA FEDERAÇÃO SOLIDÁRIA DE SÃO PAULO ORGANIZA OS
SINDICATOS PARA INADIÁVEL ENFRENTAMENTO À DITADURA DO CAPITAL
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DAR PARA NEGAR
A Medida Provisória 808

que alterou a Lei da Reforma
Trabalhista introduziu o arti-
go 223-C na CLT para afirmar
que a etnia, a idade, a nacio-
nalidade, a honra, a imagem,
a intimidade, a liberdade de ação,
a autoestima, o gênero, a orienta-
ção sexual, a saúde, o lazer e a integri-
dade física são os bens juridicamente
tutelados inerentes à pessoa natural.
Esse é o típico exemplo da legislação
que diz muito para não dizer nada.

Antes esses bens estavam despro-
tegidos? Não. A Constituição Federal
dispõe no artigo 5º que todos são iguais
perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no País

Douglas Martins

a inviolabilidade do direito à vida, à li-
berdade, à igualdade, à segurança e

à propriedade. A rigor todos os
bens juridicamente tutelados
na MP 808 estão protegidos
pela Constituição, explícita
ou implicitamente.

INFERIORIZAÇÃO - Com
muita boa vontade, podería-

mos afirmar que a MP 808 quis
dar uma força à Constituição. Mas,

aí é que está o problema. Toda a Lei da
Reforma foi concebida para tirar direitos.
A Lei afirma, por exemplo, que prestigia a
autoestima, ao mesmo tempo em que
autoriza a terceirização na atividade-fim
da empresa. A principal consequência da
terceirização é a inferiorização do tercei-
rizado. Terceirização acaba com a auto-
estima.

SACRIFICA A VIDA SOCIAL - A lei
também declara solenemente que o lazer

Aline e Claudinho, presidente da
Conticom, no Congresso da ICM

participação da secretária-adjunta de
Juventude da Conticom e presidente
do Sindicato dos Trabalhadores nas

Indústrias da Construção Civil de Dourados
(Sintracom), Aline Chaves, ganhou desta-

que no Congresso da Internacional da Cons-
trução e da Madeira (ICM). O evento, reali-
zado recentemente na África do Sul, cons-
tatou que ela é a mais jovem presidente
de uma entidade sindical do Ramo em todo

o mundo.
RENOVAÇÃO - A chegada

da combativa e comprometida
liderança traz um novo estímu-
lo, particularmante no momen-
to em que o sindicalismo pre-
cisa se renovar e fortalecer
para ampliar o seu poder de
fogo contra os abusos e atro-
pelos do grande capital. Aline
também é secretária de Juven-
tude da CUT no Estado do
Mato Grosso do Sul.

DIRETORA DA CONTICOM-CUT, ALINE CHAVES É A MAIS
NOVA PRESIDENTE SINDICAL DO RAMO EM TODO O MUNDO

Com a bandeira brasileira: “poder ao povo”

MUITA ATENÇÃO PARA OS 10 ACIDENTES MAIS COMUNS NA CONSTRUÇÃO
Apesar de todo o trabalho desenvolvido pelas Co-

missões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPAs),
do cuidado dispensado, do uso de equipamentos de
proteção individual (EPIs) e equipamentos de prote-
ção coletiva (EPCs), continuam os acidentes nos can-
teiros de obras. A cada ano, por trás dos números de
trabalhadores lesionados, mutilados e mortos, exis-
tem pais e mães de família. Portanto, vale a pena
alertar a companheirada sobre os acidentes mais fre-
quentes.

1) Quedas de altura.
2) Queda de objetos.
3) Picadas de insetos e animais peçonhentos - É

preciso estar atento onde se pisa ou se coloca a mão.
4) Lesão por Esforço Repetitivo (LER) - Compro-

mete principalmente os músculos, nervos e tendões,
causando dores e inflamação. Pode ser evitada com um pro-
grama simples de saúde ocupacional que estipule pausas e

alongamentos.
5) Impacto e colisões causadas por veículos.
6) Exposição intensa e contínua a ruídos.
7) Choques elétricos- Na obra somente os eletri-

cistas estão habilitados a fazer ligações, extensões
e proteger as instalações elétricas. Ainda assim,
sempre com os EPIs.

8) Tombos - Pisos molhados e corridas desne-
cessárias deixam o trabalhador sempre mais vulne-
rável. É preciso sempre olhar por onde se anda e
organizar os ambientes.

9) Distensões Musculares - Ocorrem quando o
músculo está sob grande esforço, podendo resultar
na ruptura de algumas fibras musculares.

10) Cortes e Lacerações - Provocados na maior
parte das vezes pelo uso incorreto dos equipamen-

tos utilizados nas obras e também quando o profissional não
foi devidamente treinado para operar determinada máquina.

A

está protegido e, ao mesmo tempo, im-
planta a jornada 12 x 36. Esta jornada
acaba com a coincidência entre final de
semana e repouso semanal remunera-
do, sacrificando a vida social do traba-
lhador que vai folgar domingo “de vez em
quando”. Na maioria dos domingos, o
“trabalhador 12 x 36” estará trabalhan-
do. Além disso, a Lei da Reforma dividiu
as férias em três tempos.

OFENSAS - A “integridade física”
está “protegida”? No artigo 75-E, a Lei
diz que o empregador deve apenas ins-
truir o empregado a evitar doença e aci-
dente. E se acontecer? Problema dele.
Ah! Acidente in itinere não existe mais.
A Lei diz que protege a honra, só que
limitou danos morais do trabalhador em
cinquenta vezes o teto da previdência.
Para os outros, não tem limite. A lei não
ofende apenas a Constituição. Ofende
a inteligência.


