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CENTRAIS UNIDAS CONCLAMAM OS TRABALHADORES A
TOMAREM BRASÍLIA CONTRA O ASSALTO AOS DIREITOS
Para barrar o retrocesso do desgoverno Temer, entidades fortalecem unidade e mobilização

Central Única dos Trabalhadores (CUT) e as
demais centrais sindicais, reunidas na tar-
de da última quinta feira, avaliaram a Greve

Geral do dia 28 de abril como a maior mobilização
da classe trabalhadora brasileira. Na ação unitária
a classe demonstrou sua disposição em comba-
ter o desmonte da Previdência social, dos direitos
trabalhistas e das organizações sindicais de tra-
balhadores.

A forte paralisação teve adesão nas fábricas,
escolas, órgãos públicos, bancos, transportes ur-
banos, portos e outros setores da economia e teve
o apoio de entidades da sociedade civil como a
CNBB, a OAB, o Ministério Público do Trabalho,
associações de magistrados e advogados traba-
lhistas, além do enorme apoio e simpatia da popu-
lação, desde as grandes capitais até pequenas ci-
dades do interior.

COMPROMISSO COLETIVO - As centrais sin-
dicais também reafirmaram sua disposição de luta
em defesa dos direitos e definiram um calendário
para continuidade e ampliação das mobilizações.
Se isso ainda não bastar, as entidades assumi-
ram o compromisso de organizar um movimento
ainda mais forte do que foi o 28 de abril.

Por fim, as centrais sindicais reunidas na sede
da CUT, em São Paulo, convocaram todos os Sin-
dicatos de trabalhadores do Brasil para mobiliza-
rem suas categorias para esse calendário de lutas.

Esta foi a manifestação conjunta da CUT; CGTB
(Central Geral dos Trabalhadores do Brasil; CSB
(Central dos Sindicatos Brasileiros); CSP Conlu-
tas (Central Sindical e Popular); CTB (Central dos
Trabalhadores e das Trabalhadoras do Brasil); Força
Sindical; Intersindical (Central da Classe Trabalha-
dora); NCST (Nova Central Sindical de Trabalhado-
res) e UGT (União Geral dos Trabalhadores).

8 A 12 DE MAIO DE 2017
- Comitiva permanente de dirigentes sindicais no Congresso

Nacional para pressionar os deputados e senadores e também
atividades em suas bases eleitorais para que votem contra a
retirada de direitos;

- Atividades nas bases sindicais e nas ruas para continuar e
aprofundar o debate com os trabalhadores e a população sobre
os efeitos negativos das reformas de Temer para toda a socieda-
de e para o desenvolvimento econômico e social brasileiro.

DE 15 A 19 DE MAIO
- Ocupa Brasília: conclamamos toda a sociedade, as diver-

sas categorias de trabalhadores do campo e da cidade, os mo-
vimentos sociais e de cultura, a ocuparem Brasília para reiterar
que a população brasileira é frontalmente contra a aprovação da
Reforma da previdência, da Reforma Trabalhista e de toda e qual-
quer retirada de direitos;

- Marcha a Brasília: em conjunto com as organizações sin-
dicais e sociais de todo o país, realizar uma grande manifesta-
ção na capital federal contra a retirada de direitos.

A Conticom convoca seus sindicatos de base a participarem, na pró-
xima quinta-feira (12), da reunião com os sindicatos do ramo da constru-
ção ligados às demais centrais sindicais, na sede da Feticom, em São
Paulo. O evento faz parte das ações com todas as centrais, deliberadas
no plano estratégico aprovado pela Centra Única dos Trabalhadores.

FORTALECIMENTO - A reunião terá o objetivo de construir uma posi-
ção unificada do setor e uma agenda de ações que agregue e fortaleça a
agenda definida nacionalmente pela CUT e pelas centrais no combate
aos ataques do governo Temer à classe trabalhadora, em especial no que
diz respeito as reformas trabalhista e da Previdência.

PARTICIPAÇÃO DA ICM - É importante, portanto, que os nossos
sindicatos participem do evento. A reunião acontecerá a partir das 9 ho-
ras da manhã e contará com a participação de representantes da Interna-
cional da Construção e da Madeira (ICM). Reuniões também ocorrerão
nos estados para a unificação das pautas locais antes da quinta-feira.

A hora é de unidade, organização e mobilização.

CONTICOM/CUT CONVOCA BASE PARA REUNIÃO
UNIFICADA NA PRÓXIMA QUINTA-FEIRA EM SP

CALENDÁRIO DE LUTAS

Líderes das centrais na sede da CUT Nacional: Basta de retrocesso!
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POR QUE OCUPAR BRASÍLIA?
Há uma lógica jurídica por trás

do golpe de estado de 2016,
para enfrentamento da oposi-
ção democrática, operando em
duas frentes: repressão dos
movimentos sociais e desman-
telamento do movimento sindical.
Para os movimentos sociais o processo
é de criminalização, conforme demons-
trado recentemente nas prisões arbitrá-
rias dos militantes do Movimento dos
Trabalhadores sem Teto (MTST) Juraci
Santos, Ricardo Santos e Luciano Fir-
mino, mantidos no cárcere de 28 de abril
a 4 de maio sob o fundamento de garan-
tia da ordem pública.

AÇÕES GOLPISTAS - O fundamen-
to adotado para a prisão dos militantes
do MTST na greve geral figura no artigo
312 do Código de Processo Penal, uma
lei de 1941. A inspiração desse instituto
é fascista e serviu na história da Repú-
blica a governos ditatoriais para perse-
guição das oposições. A exumação des-

se expediente para encarcerar oposito-
res do golpe hoje é mais um indi-

cativo da conversão do Judiciá-
rio em instrumento político de

legitimação da violência ins-
titucional desencadeada pe-

los golpistas.
DESTRUIR DIREITOS -

Quanto ao movimento sindical, es-
tamos acompanhando o engodo do

negociado sobre o legislado, que vem sen-
do forçado na tentativa de destruição dos
direitos trabalhistas e das entidades sin-
dicais. A destruição dos direitos vem apre-
sentada sob o eufemismo de “reforma”. A
destruição das entidades sindicais se
apresenta pela interdição do sistema de
financiamento, com o fim da contribuição
sindical trazido pela “reforma”. Essa é a
estratégia jurídica clara do golpe para que-
brar a resistência popular ao programa de
hiperconcentração de renda já em curso.

Trata-se de um política judiciária regres-
siva numa espécie de “contradireito soci-
al”. Evidências de ilegalidade ocorrem a
toda hora com a colaboração por omis-
são do Judiciário. Basta lembrarmos a

Douglas Martins

confissão de Michel Temer de que o im-
peachment nasceu de uma chantagem
explícita de Eduardo Cunha contra Dil-
ma. Temer confessa abertamente a ma-
nobra mafiosa diante da nação e não
acontece rigorosamente nada. Há um
abismo entre direito e justiça, que con-
verte o Poder Judiciário em protagonis-
ta da destruição da Constituição de 88.

FRENTE AMPLA - Contra o estado
de exceção, o movimento sindical se ar-
ticula numa frente para ocupar Brasília e
deter o golpe no centro das suas articu-
lações. A força dos 40 milhões de parti-
cipantes na última greve geral demons-
trou que é possível enfrentar a onda re-
gressiva. Nesta semana, Renan Calhei-
ros, líder do partido do governo ilegítimo
no Senado, apeou da reforma afirmando
estar em desacordo com o desmantela-
mento social. Mais de 70% dos brasilei-
ros são contra a liquidação da Previdên-
cia e o índice de aprovação do presiden-
te improvisado se aproxima de zero.  A
resposta à meia volta jurídica que dá às
costas aos direitos sociais será colhida
pela força do direito trazido das ruas.

O Sindicato dos Trabalhadores da Construção e do Mobili-
ário de Campinas e região fechou, na mesa de negociação,
um acordo com sete empresas que prestam serviços junto à
Refinaria do Planalto Paulista (Replan) em Paulínia. As nego-
ciações tiveram muitas rodadas e contaram com a participa-
ção massiva da categoria em inúmeras asembleias que pres-
sionaram para garantir os percentuais.

MATO GROSSO DO SUL: OPERÁRIOS BLOQUEIAM BR-163 EM SÃO
GABRIEL DO OESTE CONTRA DEMISSÕES E AGRESSÃO A DIREITOS

SINDICATO DE CAMPINAS FECHA ACORDO COLETIVO NA REPLAN:
AUMENTO DE 5% NO SALÁRIO E NA PLR E VALE ALIMENTAÇÃO DE R$ 750

erca de 200 trabalhadores da em-
presa FBS bloquearam na manhã
da última sexta-feira (5) um trecho

da BR-163 em São Gabriel do Oeste, a
140 quilômetros de Campo Grande. A in-
terdição ocorreu no km 645, entre as 8 e
as 10 horas. A FBS prestava serviço para
a CCR MSVia, mas no mês passado de-
mitiu os trabalhadores, quando a CCR pa-
ralisou as obras de duplicação.

JUSTIÇA DO TRABALHO - “O aviso
prévio está vencendo e a FBS propôs par-
celar em 10 vezes o pagamento das ver-
bas rescisórias. Realizaremos uma as-
sembleia com os trabalhadores para de-
finir o que será feito. Tudo indica que va-
mos ingressar com uma ação coletiva na
Justiça do Trabalho”, explicou Walter Vi-
eira dos Santos, presidente do Sindica-

O acordo fechado no último dia 27 prevê reajuste salarial de
5%, aumento da PLR em 5%, vale alimentação de R$ 750,00,
além da manutenção das demais cláusulas da convenção anterior.

As empresas que assinaram o acordo foram a Método Po-
tencial, Elos Engenharia, Marnserv Mantutenção e Montagem,
TS Engenharia, ETM Engenharia, Cunzolo Máquinas e Equipa-
mentos e Vinil Serviços e Manutenção de Caldeiras.

to dos Trabalha-
dores nas Indús-
trias da Constru-
ção Pesada e
Afins do Mato
Grosso do Sul
(Sinticop-MS).

DEMISSÃO -
Com a paralisa-
ção das obras,
cerca de dois mil
operários foram
demitidos. “Mui-
tas empresas ter-
ceirizadas pela
CCR não cum-
prem os direitos
trabalhistas. Vamos inclusive procurar a
Concessionária porque quem terceiriza o

Após paralisação das obras de duplicação, a FBS quer
parcelar em 10 vezes o pagamento das verbas recisórias

C

serviço também tem responsabilidade
com os trabalhadores”, afirmou Walter.

200 trabalhadores da FBS bloquearam rodovia durante

duas horas para defender empregos, salários e direitos


