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Marchas e mobilizações intensificaram a luta contra o golpe de 2016 e exigiram o fim da violência

8 DE MARÇO, DIA INTERNACIONAL DA MULHER: EM
DEFESA DA DEMOCRACIA E DA LUTA POR IGUALDADE

JUIZ DE SP DETERMINA RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA
 O juiz do Trabalho Daniel Rocha Men-

des, da 75ª Vara do Trabalho de São Pau-
lo, autorizou, na última terça-feira, um sin-
dicato de trabalhadores a descontar a con-
tribuição sindical obrigatória, extinta no
ano passado com a aprovação da “refor-
ma” trabalhista de Temer.

INCONSTITUCIONALIDADE - O ma-

gistrado alegou inconstitucionalidade na le-
gislação que tornou facultativo o pagamen-
to e determinou que a empresa, vinculada
ao setor de alimentos, desconte compul-
soriamente o correspondente a um dia de
trabalho da categoria.

DECISÃO - “Como efeito de tal decla-
ração determino ainda o recolhimento da

contribuição sindical em favor do autor re-
ferente ao ano de 2018, a ser efetuado no
mês de março ,quanto aos novos admiti-
dos, independentemente de autorização
prévia e expressa, respeitado o percentu-
al de 60%, nos termos do artigo 589, II,
da CLT [Consolidação das Leis Trabalhis-
tas]”, sublinhou o magistrado.

Aline Ferle, presidente do Sindicato de Dourados
e secretária-geral da Federação dos Trab. na
Construção Civil, Mobiliário e Montagem Ind. do
Estado do Mato Grosso do Sul: lutar para avançar

José Abelha Neto, secretário de Juventude da
Conticom e presidente do Sindicato de Campo
Grande, em frente à Casa da Mulher Brasileira:
inovação no atendimento humanizado à mulher

Companheiras da MRV sendo homenageadas por
dirigentes do Sindicato e da Federação da
Construção de São Paulo, em Guarulhos

M ilhares de mulheres do campo e
da cidade protagonizaram, na quin-
ta-feira 8 de março, Dia Internaci-

onal da Mulher, vibrantes atos e mobiliza-
ções em todas as regiões do Brasil.

PARTICIPAÇÃO - Nos canteiros de
obra e nas ruas, as companheiras da
Conticom deram o seu recado, marchan-
do por liberdade, por salário igual para
trabalho igual, e intensificando a luta e a
resistência contra o golpe de Estado que
está desmontando as políticas públicas,
em especial as relacionadas aos direi-
tos das mulheres.



EM ENCONTRO DA INTERNACIONAL DA CONSTRUÇÃO E DA MADEIRA,
CONTICOM/CUT DENUNCIOU A GRAVIDADE DA SITUAÇÃO BRASILEIRA

TEMER E BANCO MUNDIAL QUEREM DETONAR COM O
SALÁRIO MÍNIMO: “É MUITO ALTO E CRESCENTE”

Em relatório sobre a economia brasi-
leira, lançado na última quarta-feira, du-
rante reunião com o governo federal, o Ban-
co Mundial afirmou que o grande inimigo
do emprego formal no Brasil é o “alto” e
“crescente” salário mínimo praticado em
nosso país.

MENTIRAS - O relatório do Banco Mun-
dial  visa reforçar o plano de Temer de pôr
fim do salário mínimo, atualmente em R$
954. E para isso, usam como argumento
duas mentiras: uma de que o mínimo do
brasileiro é alto - pois é o segundo de uma
lista de 27 países - e outra a de que cres-
ceu absurdamente nos últimos anos.

ARROCHADO - Para se ter uma ideia

sobre o valor, segundo cálculos da própria
OCDE, o Brasil ficaria à frente apenas do
México: o do Japão seria cinco vezes
maior do que o nosso, o dos EUA seis e o
da Austália oito vezes e meia.

 LADEIRA ABAIXO - Mesmo que te-
nhamos obtido uma política de valoriza-
ção durante o governo Lula, desde então,
infelizmente o que se viu foi uma brutal
desvalorização.  Neste ano, por exemplo,
o reajuste foi 1,81%, ou  insignificantes
R$ 17, índice abaixo da inflação do perío-
do, 2,07%, medido pelo INPC. Nos anos
anteriores, os reajustes seguiram uma
regra que basicamente apenas repunha a
inflação.

A produção industrial física brasileira
caiu -2,4% em janeiro, em relação a de-
zembro do ano passado, jogando por ter-
ra a falácia do governo de que estaria ha-
vendo uma “recuperação da economia” e
de que o resultado do PIB de 1% em 2017
revelaria um “crescimento forte”.

As grandes categorias econômicas re-
gistraram índices negativos, como a de
Bens de Capital - que servem para a pro-
dução de outros bens como máquinas e
equipamentos, materiais de construção e
instalações industriais - caíram -0,3%;
Bens Intermediários -2,4%; os Bens de
Consumo Duráveis -7,1% e os Bens Se-
miduráveis e não Duráveis, variaram 0,5%.

PRODUÇÃO INDUSTRIAL TEM
QUEDA DE -2,4% EM JANEIRO

ACIDENTES DE TRABALHO MATAM UMA PESSOA A CADA 4H30 NO PAÍS

Desde o início de 2017 até o começo
de marco de 2018 um trabalhador brasi-
leiro morreu a cada quatro horas e meia,
vítima de acidente de trabalho. Conforme
o levantamento do Observatório Digital de
Saúde e Segurança do Trabalho, desen-
volvido pelo Ministério Público, embora
“trágicas”, as 2.351 mortes notificadas,
entre as 675.025 comunicações por aci-
dentes de trabalho (CATs), representam
um número bastante conservador.

CONTRA A LEGISLAÇÃO - Para o pro-
curador-geral do Trabalho, Ronaldo Cura-
do Fleury, os índices de acidentes laborais
e de adoecimentos em função do trabalho
são “extremamente preocupantes”, porque
a maioria dos acidentes não são sequer
notificados, contrariando abertamente a
legislação trabalhista.

PONTA DO ICEBERG - Embora “alar-
mantes”, acrescenta o procurador e co-
coordenador do laboratório de gestão
(SmartLab de Trabalho Decente), Luís Fa-
biano de Assis, , os números são apenas
“a ponta do iceberg”. Assis afirma que,
com base em cálculos da Organização
Internacional do Trabalho (OIT), as perdas
gerais com acidentes de trabalho alcan-

Embora sejam alarmantes, números não refletem a gravidade do problema, devido às subnotificações
çaram R$ 264 bilhões, somente no ano
passado. Ou seja, além das vidas e de
grande parte dos trabalhadores ficarem
com graves sequelas, o país perde, anu-
almente, 4% do seu Produto Interno Bru-
to (PIB) com gastos decorrentes de "prá-
ticas pobres em segurança do trabalho".

VOLTAR VIVOS - "Temos demonstra-
do que, em muitas áreas, estes aciden-
tes ocorrem por descumprimento de nor-
mas de segurança e saúde por parte das
próprias empresas. Tecnicamente, não po-
deriam sequer ser classificados como aci-
dentes de trabalho, mas sim como aci-
dentes que ocorrem por culpa das empre-
sas", apontou Fleury. Na sua avaliação,
mais do que nunca é essencial “que as
políticas públicas sejam direcionadas para
garantir que os trabalhadores possam vol-
tar para casa vivos e saudáveis".

RESPONSABILIDADES - O Ministério
Público do Trabalho (MPT) e a Advocacia-
Geral da União (AGU) têm buscado, na Jus-
tiça, responsabilizar as empresas pelo pa-
gamento de pensões e benefícios
previdenciários. "Não é justo toda a socie-
dade arcar com estas despesas", conclui
o procurador-geral.

As notificações de acidente de
trabalho são mais frequentes no

ramo hospitalar e de atenção à
saúde, público e privado, onde

foram registradas 10% das CATs.
Na sequência, aparecem o

comércio varejista (3,5%); a
administração pública (2,6%);

Correios (2,5%) e a construção
(2,4%), seguido pelo transporte

rodoviário de cargas (2,4%)

Claudinho representou a Conticom no evento

Retrocessos ocorridos reforçam a necessidade de uma
articulação sindical sólida e, cada vez mais, presente

ealizado em São Paulo, o encontro da direção da Internacional
da Construção e da Madeira (ICM), aprofundou o debate sobre os
retrocessos ocorridos em inúmeros países - particularmente da

América Latina - e sobre a necessidade de uma articulação sindical
sólida e, cada vez mais, atuante e presente.

SOLIDARIEDADE - Representando a Conticom, o presidente Clau-
dio da Silva Gomes denunciou as medidas tomadas pelos golpistas
contra salários, empregos e direitos, destacando a importância da soli-
dariedade. Claudinho ressaltou o empenho da Confederação e dos cu-
tistas para virar, rapidamente, a página neoliberal que assombra o país.

O presidente latino-americano da ICM, Saul Mendez, reforçou a ne-
cecessidade da articulação, frente aos retrocessos ocorridos na região.
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urante o Fórum Social Mundial (FSM)
2018, que será realizado entre a pró-
xima terça-feira e o sábado, em Sal-

vador, a CUT e a Fundação Friedrich Ebert
Brasil vão promover uma oficina sobre
“Transformações no mundo do trabalho e
respostas sindicais”.

APOIOS - O evento, que será realiza-
do a partir das 9 horas  da quarta-feira, na
Tenda da CUT, na Universidade Federal da
Bahia (UFBA), tem o apoio da Confedera-
ção Sindical de Trabalhadores e Trabalha-
doras das Américas (CSA), da Confede-
ração Sindical Internacional (CSI) e do es-
critório de Atividades para os Trabalhado-
res (ACTRAV) da Organização Internacio-
nal do Trabalho (OIT).

O objetivo da oficina é debater, com
militantes e dirigentes sindicais de vários
países, acadêmicos e estudiosos do tema,
como o neoliberalismo, o domínio do sis-
tema financeiro sobre a economia e as
novas tecnologias configuram um novo ci-
clo do sistema capitalista. Além disso, o
evento vai discutir como a reorganização
da produção em cadeias globais, o avan-
ço tecnológico, a robotização e a digitali-
zação da economia vêm provocando trans-
formações sem precedentes no mundo do
trabalho e colocando inúmeros desafios
às sociedades e ao sindicalismo.

CICLO - “As principais características
desse ciclo capitalista é o aumento do de-
semprego, a precarização das relações de
trabalho e a criação de poucos postos de
trabalho mais especializados e melhor re-
munerados, o que vem contribuindo com
o aumento da assimetria social e a desi-
gualdade”, diz Lisboa.

Segundo ele, ao lado dessas novas
questões, persistem “as desigualdades

Neoliberalismo e domínio do sistema financeiro têm aprofundando o desemprego e a precarização

decorrentes da divisão sexual do trabalho
e de tratamento e oportunidades para a
população trabalhadora - indígenas, ne-
gros e negras, migrantes.”

“Compartilhar análises e debater as

A atividade sobre democracia será rea-
lizada no Estádio Arena Fonte Nova, onde
são esperadas mais de 80 mil pessoas.
Devem estar presentes os ex-presiden-
tes do Brasil, Luíz Inácio Lula da Silva e
Dilma Rousseff, a ex-presidenta da Ar-
gentina, Cristina Kirchner, e o ex-presi-
dente uruguaio, José Mujica, além de
outros convidados.

Acompanhe pelas redes socias do
Facebook e Instagram: #cutnoforum

CUT DEBATE TRANSFORMAÇÕES NO MUNDO DO TRABALHO E
RESPOSTAS DO SINDICALISMO NO FÓRUM SOCIAL MUNDIAL

CAMPUS ONDINA DA UFBA SEDIA AS PRINCIPAIS ATIVIDADES
As principais atividades do FSM2018

serão realizadas no Campus Ondina, da
UFBA, onde, entre outras estruturas, fi-
cará a tenda da CUT Brasil, dos movimen-
tos sociais e sindical.

EIXOS - Os eixos temáticos e as prio-
ridades da CUT durante o FSM2018, cujo
tema é “Resistir é criar, resistir é transfor-

possíveis respostas sindicais a essas
questões, com vistas a inspirar novas
ações, são os objetivos dessa atividade”,
explica o secretário de Relações Interna-
cionais da CUT.

mar”, serão: Democracia e Trabalho; O
Futuro do Trabalho; Produção de alimen-
tos/Soberania Alimentar e Migrações.

MESAS - A CUT também irá organizar
as mesas sobre “Produção de Alimentos
e Soberania Alimentar”, na quinta-feira, às
14 horas, e outra sobre “Direitos para Imi-
grantes e Refugiados”.

LULA PRESENTE JUNTO A LÍDERES POPULARES DO CONE SUL

Lula estará na Arena Fonte Nova

Frente ao total desrespeito à categoria, o Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústria da Construção e do Mobiliário
de Campinas e Região (Sinticom) respondeu com uma vigo-
rosa paralisação na obra da estação de tratamento de esgo-
to da SANASA, tocada pelo Consórcio Enfil.

REIVINDICAÇÕES - Na greve pelo fim do contrato por
prazo determinado e reivindicando vale-alimentação de R$
350,00, os companheiros liderados por Amilton Mendes, da
direção do Sindicato e secretário de Organização da
Conticom, demonstraram que o único caminho para a vitória
é ampliar a pressão desde a base.

Além de Campinas, o Sinticom abrange Americana, Am-
paro, Cosmópolis, Jaguariúna, Hortolândia, Nova Odessa,
Paulínia, Santa Bárbara D’Oeste, Sumaré e Valinhos.

SINDICATO DE CAMPINAS RECEITA
PRESSÃO REDOBRADA DESDE A BASE
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