
CONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃO
www.conticom.org.brwww.conticom.org.br

CONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃO
conticom@conticom.org.brBOLETIM ELETRÔNICO Nº 444 - 1 A 8 DE MAIO DE 2017

N

DE NORTE A SUL, O BRASIL PAROU CONTRA O RETROCESSO
Povo disse não à tentativa do desgoverno Temer de acabar com a Previdência e os direitos trabalhistas

a última sexta feira (28), o Brasil
parou na maior greve geral de sua
história. Mais de 35 milhões de bra-

sileiros cruzaram os braços e exigiram o
fim da tentativa do desgoverno Temer de
acabar com os direitos previdenciários e
trabalhistas do povo. Nunca um governo
foi tão repudiado.

Em todo o país a adesão à greve con-
vocada pelas centrais sindicais foi massi-
va, com milhões de trabalhadores que não
saíram de casa, em protesto, e outros
milhares indo às ruas para manifestações
e piquetes, com faixas e bandeiras, dei-
xando claro que o trabalhador não aceita
abrir mão de seus direitos.

De Norte a Sul do país, o que se viu
nas capitais e no interior ruas, praças,
terminais e avenidas completamente va-
zios. Barricadas foram feitas quando o dia
nem tinha amanhecido, assim como atos
nas portas das fábricas. Onde houve mani-
festações, foram bastante massivas e ex-
pressivas, apesar de o transporte público
não estar funcionando na imensa maioria
das cidades.

A greve atingiu o setor da construção,
montadoras, bancos, universidades e es-
colas públicas e privadas, eletricitários, co-
merciários, portos, petroleiros, servidores
da saúde, da Justiça, entre outras cate-
gorias.

A paralisação dos transportes aconte-
ceu em todos os estados e também ocor-
reram bloqueios nas saídas das garagens.
Os metrôs de São Paulo, Minas Gerais,
Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Para-
ná, Pernambuco, entre outros, também não
circularam, mesmo ameaçados com limi-
nares e multas em caso de paralisação.

Presidente da Conticom/CUT alerta:

Na avaliação de Claudio da Silva Go-
mes, presidente da Conticom/CUT, “a gre-
ve foi um grande sucesso e foi só o come-
ço das mobilizações para barrar o avanço
dessas reformas. A população deixou
muito claro que é contra a reforma da Pre-
vidência, a reforma trabalhista e a terceiri-
zação. As centrais vão se reunir novamen-
te e se Temer não retirar essas reformas
paramos o país de novo”, destacou.

CLAUDINHO: “SE TEMER
NÃO RETIRAR ESSAS

REFORMAS,  PARAMOS
O BRASIL DE NOVO”
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ois dias após a greve geral, as cen-
trais sindicais e os movimentos po-
pulares voltaram a ocupar as ruas

na última segunda-feira (1º), Dia Interna-
cional dos Trabalhadores, contra as refor-
mas Trabalhista e da Previdência.

Os atos de 1º de Maio tornaram-se ma-
nifestações de repúdio ao governo Temer,
com mais intensidade no protesto convo-
cado pela CUT, CTB e Intersindical em São
Paulo, com presença das frentes Brasil
Popular e Povo sem Medo. Mesmo com
dificuldades com o poder público munici-
pal, os organizadores estimaram em 200
mil o número de participantes, entre a Ave-
nida Paulista, onde o ato começou, e a
Rua da Consolação, por onde seguiu uma
passeata no final da tarde até chegar à
Praça da República, na região central,
palco de apresentações musicais, que
prosseguiram até a noite.

Atos representativos também foram rea-
lizados em Brasília, Goiânia, Porto Alegre,
Recife, Salvador, Vitória, Maceió e no Rio
de Janeiro, em sua maioria unificados en-
tre as centrais sindicais, contra a PEC 287,
que destrói o direito à aposentadoria; contra
o PL 6787, que rasga a CLT e contra à lei
4302, que permite a terceirização de to-
das as atividades de uma empresa.

As centrais assinaram nacionalmente
uma nota em conjunto, lida em todas as
atividades, demonstrando a unidade dos
trabalhadores contra as reformas
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A RESPOSTA DOS
TRABALHADORES AO
GOLPE DE ESTADO

O 1º de maio de 2017 foi
marcado pela unidade das centrais
sindicais contra a política de desmante-
lamento dos direitos sociais e trabalhis-
tas do governo golpista. Esse ponto é
fundamental para organização da resis-
tência contra as reformas que ameaçam
levar o Brasil de volta a um passado re-
moto, quando a luta social se resumia a
caso de polícia.

VIOLÊNCIA - A virulência com que
os golpistas avançam contra os interes-
ses do povo é de tal ordem que exige do
governo ilegítimo o recrudescimento da
repressão contra entidades populares e
sindicais, linha de frente da resistência.
Esse comportamento está por trás da
escalada da violência policial e da juris-
prudência repressiva contra o direito de
greve e ações de mobilização popular.

Multas pesadas são estabelecidas
contra as entidades sindicais que

mobilizam suas categorias e
uma justiça antissocial vem se

estabelecendo nos tribunais,
alargando-se a noção de ser-

viços essenciais e exigindo-se
das categorias percentuais al-

tos de funcionamento (em torno de
70% e 80%) durante a greve. Trata-

se de um conjunto de medidas que já de-
mandam muita repressão para se impor.

REPRESSÃO - Nesse momento, ati-
vistas do MTST estão presos em São Pau-
lo com fundamento abstrato na “garantia
da ordem pública”, um pressuposto jurídi-
co fascista usado no passado por gover-
nos ditatoriais para calar oposições. Não
resta dúvida de que ordem pública e sua
garantia será uma das teses jurídicas para
reprimir a luta contra as reformas incons-
titucionais do governo ilegal.

As mobilizações do dia 28 de abril e
deste 1º de maio deram o tom  de que
nossos direitos serão assegurados funda-
mentalmente nas ruas. Por isso manter a
mobilização e ocupar Brasília durante a
votação das reformas é essencial. O Pro-

Douglas Martins

jeto de Lei da reforma trabalhista saiu
da Câmara Federal aprovado com 296
votos e segue para votação no Senado.

TESTE - A aprovação da reforma na
Câmara serviu também para os patrões
testarem a fidelidade dos parlamentares
golpistas, haja vista que a reforma previ-
denciária, diferentemente da trabalhista,
se dará por emenda constitucional exi-
gindo um mínimo de 49 votos no Sena-
do e 308 votos na Câmara.

Combinando as reformas regressivas
com a proibição de investimentos sociais
por 20 anos, a terceirização e o plano
de entrega do pré-sal, o governo ilegíti-
mo tenta retomar na marra o projeto ini-
ciado nos anos 90 pelos governos do
PSDB e barrado pelo voto popular na
primeira eleição de Lula.

O presidente da Câmara Federal,
sem nenhum pudor, resumiu a essência
do pensamento parlamentar golpista afir-
mando que a Justiça do Trabalho não
deveria nem existir. As ruas estão de-
monstrando o contrário, mobilizando-se
sob a palavra de ordem “nenhum direito
a menos”. O golpe é que não deve insis-
tir em existir.

1º DE MAIO ECOA 'FORA TEMER' E REPÚDIO A REFORMAS
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Trabalhadores unidos: basta!
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