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Todos ao 29 de maio, Dia Nacional de Paralisação contra as MPs 664/665 e o PL 4330

N a última quarta-feira (6), por 252
a 227 votos, os deputados apro-
varam, a toque de caixa, a MP 665,

que aumenta o tempo de trabalho para
que os trabalhadores possam solicitar, pela
primeira vez, o seguro-desemprego.

O governo queria elevar esse período
de seis para 18 meses, mas o parlamen-
to reduziu o prazo para 12 meses. Essa
MP estabelece também um tempo míni-
mo de seis meses de trabalho para o tra-
balhador ter acesso ao abono-salarial, que
passa a ser proporcional aos meses tra-
balhados. Antes, todos recebiam um sa-
lário mínimo, independentemente do nú-
mero de meses trabalhados com carteira
assinada. 

As MPs 664 e 665 fazem parte do pa-
cote de ajuste fiscal elaborado pelo mi-
nistro da Fazenda, Joaquim Levy e fo-
ram anunciadas pelo governo no dia 30
de dezembro do ano passado, sem qual-
quer debate com a CUT nem com as de-
mais centrais sindicais. As medidas mu-
dam as regras de concessão e dificultam
o acesso a benefícios como seguro-de-
semprego, abono salarial, seguro-defeso,
pensão por morte e auxílio-doença.

Trabalhadores tomam as ruas em protesto contra retirada de direitos:
PL 4330 e MPs 664 e 665 são duas faces da mesma moeda neoliberal

ATROPELO - Para a CUT, essas me-
didas penalizam os trabalhadores mais
fragilizados, em especial os que são o
público alvo do sistema de seguro-desem-
prego e pensão por morte.

“Somos contra qualquer um que quei-

ra retirar direito dos trabalhadores, inde-
pendente de qualquer partido temos que
defender nossa posição e nossos ideais.
Esse ajuste fiscal é na verdade um paco-
te de retirada de direitos”, afirmou o vice
presidente da Conticom, Luiz Queiróz.

 A Direção Executiva da CUT, reunida em São Paulo no dia 5 de maio de 2015,
reafirmou sua posição contrária à política de ajuste adotada pelo governo para
enfrentar a crise econômica, assim como reiterou a luta que a Central vem desen-
volvendo, junto com centrais sindicais e movimentos sociais parceiros, para de-
fender os direitos, a democracia, a reforma política, a democratização dos meios
de comunicação, a Petrobrás e para combater, com igual peso, a corrupção.

A CUT reprova a atual política econômica do governo por ser incoerente com o
projeto que os trabalhadores apoiaram e que foi vitorioso nas últimas eleições, por
levar o país à recessão e por penalizar a classe trabalhadora com o desemprego,
a retirada de direitos, a precarização das relações de trabalho e a regressão de
políticas públicas. Considera inaceitáveis as perdas de direitos contidas nas MPs
664 e 665 e posiciona radicalmente contra sua aprovação no Congresso Nacio-
nal. No lugar de penalizar os setores menos favorecidos da população, as medi-
das de ajuste deveriam incidir sobre os setores mais abastados da sociedade que
concentraram renda e poder sonegando impostos e se beneficiando de uma polí-
tica tributária regressiva.

A CUT questiona igualmente a eficácia da elevação da taxa de juros como
medida de combate à inflação e seu efeito deletério na economia, ao provocar a
elevação da dívida pública, limitar o investimento do Estado em infraestrutura e
políticas públicas e inibir o investimento privado na produção. Reafirma a posição,
explicitada na Plataforma da CUT, a favor de uma política que promova o cresci-
mento econômico com inclusão social, proteja o emprego e a renda, preserve e
amplie os direitos dos trabalhadores.

DIREITO SE AMPLIA, NÃO SE DIMINUI!
PÁTRIA EDUCADORA SE FAZ COM INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO!    
PELA REFORMA POLÍTICA E PELA DEMOCRATIZAÇÃO DA MÍDIA!
CONTRA A CORRUPÇÃO E EM DEFESA DA PETROBRAS!

CUT REAFIRMA POSIÇÃO CONTRÁRIA À ATUAL
POLÍTICA ECONÔMICA ADOTADA PELO GOVERNO

Na última quinta-feira (7), cerca
de 450 trabalhadores do projeto Jar-
dim América da construtora MRV em
João Pessoa paralisaram as ativida-
des. As principais reivindicações es-
tavam relacionadas a atraso de ces-
ta básica e salários e também com
melhorias internas, como estaciona-
mento no canteiro.

O Sindicato dos Trabalhadores da
Construção de João Pessoa foi ao
canteiro de obra para fazer a media-
ção com a empresa. Ao final do dia
os problemas haviam sido sanados,
as reivindicações atendidas e a si-
tuação normalizada.

JOÃO PESSOA-PB: OPERÁRIOS
PARAM OBRAS DA MRV CONTRA
ATRASO EM SALÁRIOS E CESTAS
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EM VEZ DE PAGAR SALÁRIOS, SETIM ACIONA POLÍCIA

N
Sexta-feira de manifestações pressiona a empresa para desemperrar negociações

Setim Home Life acionou a polícia
para tentar impedir uma paralisação le-
gítima dos trabalhadores, que entraram
em greve na última segunda-feira (4)
devido ao não pagamento de salários e
do descumprimento do acordo sobre
pagamento de verbas rescisórias.

JOGO DE EMPURRA - Os policiais
ouviram dos trabalhadores que a greve
é espontânea e vai continuar por tem-
po indeterminado até que o pagamento
seja efetuado. O empreendimento está
localizado na Rua Major Solon, Centro
de Campinas. Os trabalhadores foram
contratados pela Construtora Shaim En-

genharia, que alega não estar recebendo
o repasse de verbas da Setim.

“Eles são terceirizados e servem como
exemplo dos aspectos negativos do PL

4330, que está tramitando no Congres-
so Nacional”, explica Francisco Apare-
cido da Silva, diretor do Sindicato da
Construção Civil de Campinas e Região.

ENROLAÇÃO - Segundo o diretor,
a incorporadora Setin aceita pagar os
direitos desde que a Shaim promova o
processo de demissão dos trabalhado-
res. A Shaim, por sua vez, quer rece-
ber o pagamento da Setin para depois
quitar as dívidas trabalhistas. “Este é
um exemplo claro que demonstra que o
processo de terceirização não é tão
simples, como os deputados defendem”,
afirma o dirigente. 

a manhã da última sexta-feira (8),
a Federação Solidária da Cons-
trução e da Madeira de São Pau-

lo (FSCM-CUT) fez uma parada em di-
versos canteiros da MRV no estado. O
objetivo das paralisações foi pressionar a
empresa para desemperrar as negocia-
ções de reajuste salarial. A MRV, que com-
põe o sindicato patronal, quer reajustar o
salário da categoria somente com o INPC
do período.

A FSCM-CUT deixou claro que, se as
negociações não avançarem, os Sindi-
catos que compõem a Federação vão en-
trar em greve geral por tempo indetermi-
nado. As manifestações foram realizadas
em Bauru, Mogi, Suzano, São Bernardo
e Botucatu.

FEDERAÇÃO SOLIDÁRIA DE SÃO PAULO EXIGE AUMENTO
REAL E PARALISA CANTEIROS DA MRV NO ESTADO

Em Botucatu (acima) e Mogi
(ao lado), operários se
somaram com a FSCM-CUT

Nos dias 8 e 9 de maio foram realiza-
das as eleições para o Sindicato dos Tra-
balhadores da Construção de Campo
Grande (Sintracom-CG). Com 28 urnas,
a eleição da chapa única teve a partici-
pação de 1947 trabalhadores: 97,91%
dos votos válidos deram aval para a ges-
tão 2015-2020, de continuidade.

Para o
presidente
reeleito do
S i n t r a -
c o m C G ,
José Abe-
lha Neto,
“este é o
reflexo do
t r a b a l h o

que realizamos neste curto período do sin-
dicato, essa credibilidade vem daí. Agra-
deço muito pela luta de nossa diretoria e

ELEIÇÕES DO SINTRACOM CAMPO GRANDE CONFIRMA CHAPA DE CONTINUIDADE

dos funcionários”.
Para Luiz Queirós, vice presidente da

Conticom, “trabalhadores votando na sede

do Sintracom CG em pleno sábado, mos-
tra quanto o Sindicato é reconhecido e
de luta”.


