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Trabalhadores voltam a tomar
as ruas do país na próxima
quinta-feira, dia 22, para que
o desgoverno de Temer não
efetive sua pauta neoliberal

N a próxima quinta-feira (22)
as centrais sindicais con-
vocam os trabalhadores a

irem às ruas, em um dia nacional
de paralisação para denunciar os
cortes que o desgoverno Temer
quer realizar nos direitos sociais e
trabalhistas, como a jornada de 12
horas diárias, a terceirização sem
limites e a imposição do negocia-
do sobre o legislado.

As Centrais preveem paralisa-
ções, passeatas e marchas em
todos os estados. As manifesta-
ções serão um esquenta para a
greve geral que a classe trabalha-
dora organiza em defesa dos direi-
tos, conforme aponta o presidente
da CUT, Vagner Freitas.

“O golpe foi contra a democra-
cia, referência de igualdade, justi-
ça social e respeito aos direitos.
Foi contra a classe trabalhadora e
contra quem mais precisa de em-
prego decente e políticas públicas.
Esse dia 22 será fundamental para
acordamos quem ainda não enten-
deu que o golpe é contra o povo”,
defende Vagner.

O Sindicato dos Trabalhadores da
Construção Civil de Pernambuco (Marreta)
realizou na última quinta-feira, no auditório
do Senac, em Recife, o 22º Congresso de
Saúde e Segurança dos Operários da
Construção do Estado de Pernambuco.

AÇÃO - O encontro reuniu mais de 300
delegados e teve como objetivo discutir a
importância das proteções individuais e
coletivas nos canteiros de obra. Além disso,
abordou a inclusão das cláusulas de saúde
e segurança na convenção coletiva de
trabalho e os impactos das propostas do
governo golpista na vida dos trabalhadores.

22º CONGRESSO ESTADUAL DE SAÚDE E SEGURANÇA
DOS TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE
PERNAMBUCO REÚNE 300 DELEGADOS EM RECIFE
Categoria aprovou em resolução a resistência contra ataques  dos golpistas

CENTRAIS CONVOCAM DIA NACIONAL DE PARALISAÇÃO
PARA BARRAR RETROCESSO E RETIRADA DE DIREITOS

O evento contou com uma palestra sobre
benefícios previdenciários por acidente de
trabalho, ministrado pelo advogado
especialista em direito previdenciário,
Leonardo Góes. Ele debateu o tema “Meu
trabalho tem valor, minha saúde não tem
preço”, com mediação de José Helio,
psicólogo, técnico de segurança do
trabalho, coordenador do CPR-PB e
educador da Fundacentro/PE.

Na ocasião, foi aprovada uma resolução
de resistência contra os ataques do governo
golpista aos direitos trabalhistas e aos
avanços e conquistas dos últimos anos.

Categoria mobilizada contra os ataques aos direitos sociais e trabalhistas

ADEUS, CUNHA. MAS
AINDA FALTA TEMER

Isolado e sem o apoio dos ou-
trora comparsas, o ex-presidente
da Câmara dos Deputados, Eduar-
do Cunha (PMDB-RJ) foi cassado
por 450 votos contra 10 e mais nove
abstenções.

“A queda do Cunha é o início do
Fora Temer e da quadrilha que cas-
sou Dilma,  uma presidenta hones-
ta, para tomar o poder que jamais
conseguiriam pelo voto popular.
Cunha foi defenestrado pelos pró-
prios aliados. A saída do homem
forte do golpe, do parlamentar cor-
rupto, com contas milionárias na
Suíça, que costurou o impeach-
ment, é uma prova concreta de 
que precisamos de eleições dire-
tas já e de uma verdadeira reforma
política o mais urgentemente pos-
sível”, afirmou o presidente da CUT,
Vagner Freitas.
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TRABALHADORES DE VOLTA REDONDA E REGIÃO EM GREVE
CONTRA PROPOSTA PATRONAL DE ARROCHO E PRECARIZAÇÃO

F oi iniciada na última quarta-feira (14) a greve dos trabalhadores da
construção de Volta Redonda e região. No último dia 8, em
assembleia geral, os operários haviam recusado novamente a infame

proposta patronal de arrocho e precarização de direitos, e aprovado o
indicativo.

REJEIÇÃO - O Sindicato dos Trabalhadores da Construção de Volta
Redonda e região informou que a proposta patronal rejeitada foi de 7% de
reajuste salarial, sendo 4% a partir de julho e 3% em janeiro de 2017. Além
disso, esclareceu que desde a semana passada, quando foi definida a
greve, o patronal não se manifestou e não fez uma nova proposta.

PRESSÃO - A categoria reivindica 10% de reajuste nos pisos e 8%
para os demais, cesta básica de R$ 220 para os trabalhadores no interior
das indústrias e R$ 150 para os que executam atividades fora das indústrias,
além da manutenção das demais cláusulas.

A greve é por tempo indefinido e conta, entre outros, com a participação
de trabalhadores da CBSI, RIP, Citrino, Reframax, Saint Gobain e Harsco.

Entre os dias 13 a 16 de setembro foi realizado em São Bernar-
do do Campo/SP o terceiro e último módulo de formação do projeto
“Ação Frente às Multinacionais da América Latina”. O evento é pro-
movido pelo Instituto Observatório Social (IOS) e pela Central Única
dos Trabalhadores (CUT), com o apoio da central sindical alemã
DGB BW. O curso tem o objetivo de possibilitar a troca de experiên-
cias entre dirigentes sindicais dos ramos da Construção, Metalúrgi-
cos, Químicos e Vestuário do Brasil, México e Argentina.

Foram debatidos no encontro o comportamento sociolaboral das
empresas multinacionais e as ações sindicais para combater a pre-
carização do trabalho e o aumento da desigualdade. “Nossa ideia é
apontar ações para os trabalhadores frente à atual forma de organi-
zação global da produção capitalista”, informa Hélio da Costa, um
dos coordenadores do projeto e pesquisador do IOS. 

Entre os conteúdos do curso encontram-se campanhas interna-
cionais de denúncia a empresas e mútua solidariedade trabalhista,
redes sindicais nas cadeias globais de abastecimento, estratégias
de resistência à agenda neoliberal e retrocesso na América Latina.

COMPARTILHAMENTO - O presidente da Conticom, Claudio da
Silva Gomes, afirmou que “o compartilhamento de informações é
importante para combater o governo de Temer, pois não podemos
deixar que tirem os direitos dos trabalhadores”.

A atividade discutiu informes sobre a realidade sindical da Argen-
tina e México, os participantes trocaram experiências sobre as redes
sindicais e aprovaram planos de ação para o próximo período.

Na quarta-feira (14) dirigentes sindicais visitaram a sede da TV
dos Trabalhadores (TVT), em São Bernardo do Campo. Sem fins
lucrativos e “dos trabalhadores para os trabalhadores”, a TVT é man-
tida pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e pelo Sindicato dos
Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região.

Na quinta-feira (15) os participantes foram para frente do Hotel
Jaraguá em São Paulo e junto com centenas de pessoas acompa-
nharam a entrevista coletiva de Lula. A entrevista ocorreu um dia
após os procuradores da República Daltan Dallagnol e Henrique
Pozzobon substituírem provas por “forte convicção” para acusar o
ex-presidente de comandar um esquema de corrupção na Petro-
brás. Lula afirmou: “Estou orgulhoso de saber que a perseguição a
mim é pelas coisas boas que fizemos neste país”.

Categoria não aceita migalha e abuso empresarial

CONTICOM PARTICIPA DO 3º MÓDULO DE FORMAÇÃO DO PROJETO
“AÇÃO FRENTE ÀS MULTINACIONAIS DA AMÉRICA LATINA”

Jessica Santos, dirigente da Conticom e do
Sintricom João Pessoa, debate no evento

 fala n

Claudinho, presidente da Conticom,  ao lado
dos participantes nacionais e internacionais,
acompanha coletiva do ex-presidente Lula

Paralisação é por tempo indeterminado


