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CONTRA AS REFORMAS TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA
E PELO FORA TEMER MANIFESTAÇÕES SERÃO AMPLIADAS

a última quarta-feira (17) vieram à
tona as provas de corrupção e su-
borno envolvendo diretamente o gol-

pista Michel Temer, numa operação com
a empresa JBS para silenciar o ex-depu-
tado Eduardo Cunha. O pacto de silêncio
de Temer era de 500 mil reais semanais,
por 20 anos, para Cunha. As provas dei-
xam claro o que há mais de um ano afir-
mamos: Temer não tem nenhuma condi-
ção de continuar na presidência da Re-
pública.

BASTA DE RETROCESSO - Para o
presidente da Conticom, Claudio da Silva
Gomes (Claudinho), "apesar de as dire-
tas já serem uma pauta de reivindicação
urgente, nossa principal preocupação no
momento segue sendo o processo da re-
forma trabalhista e previdenciária”. “O pro-
jeto político não mudou porque vai mudar
o nome de quem vai comandar o Planalto
e a bancada patronal não vai abrir mão
destas pautas. Temos que manter as mo-
bilizações e inclusive fortalecê-las ainda
mais. Precisamos lotar a marcha à Bra-
sília", enfatizou.

CARAVANAS DE TODO O PAÍS -
Ônibus sairão do Brasil inteiro para acom-
panhar de perto, no dia 24, a avaliação do
projeto de reforma da previdência, no ple-

Pressão total em Brasília na próxima
quarta-feira (24) pelo fim do desgoverno

N

nário da Câmara dos Deputados.  A Pro-
posta de Emenda à Constituição (PEC),
que tramita com o número 257/2016, vai
passar pela primeira vez pela apreciação
de todos os parlamentares. Para ser apro-
vado precisa ter quórum qualificado, o que
significa ser aceito por pelo menos três
quintos do total de deputados, ou seja,
308 deputados terão que votar a favor. Se
passar, outra sessão será marcada e nova
votação pode acontecer, mas essa terá
que ser depois de um intervalo de duas
sessões.

VOTAÇÕES - Além da reforma da Pre-
vidência, a reforma Trabalhista também é
alvo de protesto dos trabalhadores que se-

guem para Brasília. A proposta, que pode
alterar mais de 100 artigos da CLT, já foi
aprovada na Câmara dos Deputados e
agora passa por avaliação no Senado.

RADICALIZAÇÃO - Apesar de os âni-
mos estarem melhores com a possível
queda de Temer, o clima é de preocupa-
ção "ainda que seja muito bom tirar um
presidente corrupto e golpista do poder, o
ambiente político se radicaliza, precisa-
mos estar atentos para o discurso do ódio,
ilustrados por Bolsonaro e Dória, dois men-
tirosos que dizem para o povo que não
são da classe política e que na verdade
defendem o ataque os interesses do povo
e a restrição da democracia".

"As eleições diretas abrem a possibilidade para o
povo escolher, para o povo expurgar essa corja que
está dentro do planalto e do Congresso. A linha su-
cessória está podre, são Maia e Eunício, ambos im-
plicados na Lava-Jato, não podemos esquecer que
são centenas de deputados envolvidos nos esquemas
de corrupção", completa Claudinho.

Só o voto popular pode resolver essa imensa crise
política, resgatar a democracia e credibilidade na prin-
cipal instituição brasileira. Qualquer outra saída será
golpe dentro do próprio golpe. Fora Temer! Diretas já!

CLAUDINHO: “AS ELEIÇÕES DIRETAS ABREM A
POSSIBILIDADE DO POVO EXPURGAR ESSA CORJA”

De norte a sul do país crescem os protestos pela saída de Temer e pelo fim dos ataques neoliberais
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A
Vilmar Osovky representa a Conticom/CUT na Comissão de Gestão De Florestas Públicas

CONTICOM CONDENA DESMATAMENTOS, CRITICA IMPUNIDADE E
DEFENDE PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES NA FISCALIZAÇÃO

E OS 15 BILHÕES DO SISTEMA “S”?

Os sindicatos patronais não
são percebidos pela socieda-
de como organismos oficiais
dos empresários que adminis-
tram dinheiro público. Juntos
eles manuseiam 16 bilhões de
reais arrecadados com base no arti-
go 240 da Constituição Federal que tra-
ta da contribuição social. É o imposto
sindical patronal por trás dos serviços
sociais autônomos, popularmente conhe-
cidos como sistema "S" (Sesi, Senai,
Sesc, Senac, Senar, Sest, Senat, Se-
brae e Sescoop). A sociedade ignora que
a prestação de serviços dessas entida-
des tenha financiamento tributário.

INCONSTITUCIONALIDADE - Embo-
ra o valor arrecadado pelos patrões seja

4,5 maior do que o arrecadado pelos
sindicatos de trabalhadores, a re-

forma trabalhista aprovada na Câ-
mara e em trâmite no Senado
pretende extinguir apenas a con-
tribuição dos empregados, man-
tendo a contribuição patronal

sob a forma dos "S". Sob o as-
pecto jurídico, o tratamento adota-

do pela reforma é claramente punitivo
aos trabalhadores e protetivo dos patrões.
Em síntese: somente empregadores te-
rão sindicatos financiados. Trata-se de es-
candalosa inconstitucionalidade.

CHOQUE DE INTERESSES -  O finan-
ciamento das entidades sindicais é de in-
teresse de toda a sociedade que, uma
vez ciente dos danos a ela causados pelo
enfraquecimento dos sindicatos laborais,
dificilmente optaria por enfraquecê-los. O
combate à eventual inercia sindical das

Douglas Martins

entidades trabalhistas deve partir do for-
talecimento e não da desarticulação dos
sindicatos profissionais, conforme pro-
põe o governo golpista. O direito de or-
ganização a partir do local de trabalho,
reivindicação clássica do movimento sin-
dical, é a proposta histórica para isso.

FALSA MODERNIDADE - Dificilmen-
te a sociedade concordaria com a ma-
nutenção do financiamento do sistema
"S", caso fosse adequadamente informa-
da das arbitrariedades na destinação do
dinheiro público utilizado pelos patrões
para financiar sua política clientelista
sem qualquer controle ou participação
social relevante. Parte desse dinheiro
financia a inclusão das propostas antis-
sociais na agenda do Poder Executivo.
Saiu da cabeça do patronato, por exem-
plo, a fraude do negociado sobre o le-
gislado "em nome da modernidade".

Conticom participou, no último dia
10, da reunião da Comissão de Ges-
tão de Florestas Públicas (CGFLOP)

- órgão de natureza consultiva que tem por
finalidade assessorar, avaliar e propor di-
retrizes para a gestão do Serviço Florestal
Brasileiro, e também manifestar-se sobre
o Plano Anual de Outorga Florestal.

PAUTA RELEVANTE - Entre outros te-
mas, foram debatidos na reunião o Siste-
ma Nacional de Informações (SNIF), o
Inventário Florestal nacional (IFN), as Con-
cessões Florestais Federais e o Plano
Anual de Outorga Florestal de 2018. 

No que diz respeito ao SNIF, foi apre-
sentado o sistema nacional das florestas,
principalmente do sul e sudeste. Para Vil-

mar Osovsky, coordenador do setor da
Madeira da Conticom, o SNIF “tem infor-
mações importantes do setor da madeira -
como sua cadeia produtiva, as
Concessões Florestais e o mapa de pes-
quisas, mas não não traz dados relevan-
tes como a quantidade de trabalhadores
envolvidos no plantio, corte e transporte”.

EXPLORAÇÃO - Osovky contestou a
apresentação do Plano Anual de
Outorga Florestal, sobre  a concessão das
florestas. Na sua avaliação, é um plano
para dar o aval para os empresários explo-
rarem a área e deixar as terras sem um
valor agregado. “Assim, é fundamental
construirmos uma estratégia para
garantir uma política de plantio de árvores

nativas. E tam-
bém ter claro que
o Ministério Pú-
blico Federal
(MPF) tem posi-
ção contrária a
outorgas e à con-
cessão florestal.
Por isso precisa-
mos construir
uma política de
aproximação com o órgão”.

QUESTIONAMENTO - O dirigente da
Conticom também questionou a fiscaliza-
ção dos desmatamentos, que ficam a car-
go do Incra e do Ibama, e deixa trabalha-
dores de fora do processo.

Na sexta-feira (19), foi realiza-
da a segunda rodada de negocia-
ção entre o Sindicato dos Traba-
lhadores nas Indústrias da Cons-
trução e do Mobiliário de Campo
Grande (Sintracom) e o Sindicato
Patronal (Sinduscon) em busca de
um acordo para o dissídio da ca-
tegoria, que tem data-base em
março. Os patrões ofereceram so-
mente repor a inflação do período
(4,69%) nos pisos salariais e 3%
para quem recebe acima do piso.

CONTRAPROPOSTA - “Va-
mos encaminhar uma nova con-
traproposta para discutir na próxima reu-
nião marcada para 30 de maio”, infor-
mou José Abelha, presidente do Sintra-
com CG.

CAMPO GRANDE: SINTRACOM SE REÚNE COM PATRÕES PARA DISCUTIR O DISSÍDIO

AVANÇOS CONQUISTADOS - Algu-
mas cláusulas propostas pelo sindicato
já foram aceitas, como reajuste de quase
15% no vale-alimentação, que passa para

R$ 160,00. O sindicato
também conseguiu outra
conquista: as homologa-
ções de funcionários com
mais de três meses de
serviço passam a ser fei-
tas no sindicato. Até en-
tão, este benefício era só
para quem tinha a partir
de 1 ano de serviço.

APROXIMAÇÃO -
“Quando a homologação
é feita no sindicato temos
como conferir se as ver-
bas rescisórias estão sen-

do pagas como manda a lei. Isto tam-
bém aproxima ainda mais o trabalhador
do Sintracom”, explicou Abelha, subli-
nhando a relevância da conquista.

Abelha, presidente do Sintracon, defende melhoras


