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BOLETIM 487
Brasília, 20 de dezembro de 2017

Renovar com o Ano Novo
a nossa disposição de luta!
Altamiro Perdoná (*)
Meus amigos, companheiros e
companheiras da construção civil, do
mobiliário de todas nossas categorias: mais
um ano se encerra e, com ele, a conclusão
de que os trabalhadores estão passando
pelo mais duro golpe nos seus direitos.
O direito mais sagrado, que é do
trabalho, está sendo destruído dia a dia.
São quase 30 milhões de desempregados e
subempregados pelo Brasil afora. Só no
setor da construção, foram quase 3
milhões de irmãos que perderam o
emprego nesses últimos anos, enquanto o
governo assiste passivo a tudo, reduz
escandalosamente os investimentos e
mantém uma política que só beneficia o
grande
capital,
principalmente
o
financeiro, colecionador, ano a ano, de
lucros astronômicos.
Os direitos consolidados na CLT e na
Constituição Federal foram, também,
duramente golpeados com a “reforma”
trabalhista. Conquistas históricas estão
seriamente ameaçadas pelo falacioso

“negociado sobre o legislado”, como se
não fosse possível negociar além do que está
na lei. Na verdade, introduziram esse
princípio para não praticar nem mesmo o
que está na lei.
Trabalho
intermitente,
trabalho
temporário, terceirização: tudo isso tem um
único objetivo: precarizar o trabalho e
premiar o capital.
Como se nada disso bastasse, querem,
agora, fulminar as aposentadorias, pois, com
a idade mínima para homens de 65 anos e,
para mulheres, de 62 anos, com 40 anos de
contribuição, os trabalhadores dificilmente
conseguirão o benefício da Previdência, em
razão de começarem a trabalhar muito cedo,
como é o caso de nossos operários da
construção civil. A aposentadoria para eles,
se a proposta for aprovada, será apenas um
sonho...
É nesse cenário que pretendem
enfraquecer, política e materialmente,
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nossas entidades, especialmente o sistema
confederativo laboral do qual a CONTRICOM
faz parte, pois sabem que, ao enfraquecêlas, estarão enfraquecendo nossa luta em
defesa dos interesses dos trabalhadores.
Mas, se os retrocessos foram muitos
em 2017, também foi grande o aprendizado
de que somente com a união e a mobilização
permanentes da classe trabalhadora
seremos capazes de enfrentar e derrotar
tantas ameaças.
É com esse espírito que deveremos
abrir as portas do Ano Novo: unidade,
solidariedade,
vigilância
redobrada,
presença constante das nossas entidades
junto aos trabalhadores, esses são os
grandes e inadiáveis desafios.
A nova e recém-empossada Diretoria
da CONTRICOM sabe que as tarefas são
grandiosas, como é grande nossa disposição
para concretizá-las. Uma coisa é certa:
faremos de tudo que estiver ao nosso
alcance para fazer de nossa querida
Confederação uma protagonista da luta pelo
emprego e pelos direitos inalienáveis dos
trabalhadores.
Feliz Natal!Feliz 2018 a todos!
E mais uma vez, o nosso MUITO
OBRIGADO! aos que confiaram na nova
Diretoria que inicia o seu mandato.
Que o Ano Novo renove nossas
esperanças e nossa disposição de luta!
(*) Presidente da CONTRICOM

Justiça, juntos!
Aroldo Pinto da Silva Garcia (*)
Não existe uma sociedade sem um
bom sindicato e não há um bom sindicato
que não renasça todos os dias nas
periferias, que não transforme as pedras
descartadas da economia em pedras
regulares.
Sindicato é uma bela palavra que
provém do Grego syn-dike, isto é, justiça
juntos e não há justiça se não se está com
os excluídos.
Desejamos a todos um Feliz Natal e
um Próspero Ano Novo, com saúde junto a
seus familiares.
(*) Secretário de Finanças da CONTRICOM
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É preciso renovar
nossas esperanças,
aumentar nossas forças
e afiar nossas garras!
Miraldo Vieira da Silva (*)
A cada final de ano sempre
renovamos os votos de um ano novo
melhor e, mais do que nunca, precisamos
de tempos melhores. 2017 está acabando
e não temos absolutamente nada a
comemorar.
Os
trabalhadores
amargaram
derrotas promovidas pelo Governo Federal
e o Congresso Nacional, patrocinadas pela
classe empresarial nacional e internacional.
A reforma trabalhista veio com o propósito
de promover a desigualdade social, ainda
mais, e arrebentar com as entidades
representativas dos trabalhadores.
É preciso deixar 2017 para trás e
construir um novo caminho a ser trilhado,
um
caminho pavimentado
de
planejamento e estratégias, capaz de
elevar a consciência e a capacidade de luta
dos trabalhadores e das trabalhadoras.
Penso que devemos renovar nossas
ESPERANÇAS em dias melhores. 2018 será
um ano propício para alavancar a classe

trabalhadora, pois teremos a oportunidade
de julgar os traidores do povo nas urnas.
Vamos precisar de FORÇA conjunta e
muita unidade entre as entidades sindicais
e, consequentemente, entre
os
trabalhadores e trabalhadoras para
barrar as mazelas que estão por vir, como
por exemplo, a deforma da Previdência.
Em
2018, teremos
que
ter
GARRA afiada para desobedecer a Lei que
trata da reforma trabalhista. Uma lei que
promove o caos na relação entre patrão e
empregado deixando os empregadores
fortalecidos e os empregados fragilizados,
não pode ser aceita pelos trabalhadores.
Finalmente, desejamos a todos os
dirigentes sindicais, aos trabalhadores e às
trabalhadoras um ANO NOVO de
realizações, de muitas lutas e grandes
conquistas.
(*) Secretário Geral da CONTRICOM
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DIRETORIA DA CONTRICOM
INFORMA A TODOS O
CALENDÁRIO DE REUNIÕES
PARA 2018
CONSELHO FISCAL
05 e 06 de março
05 e 06 de junho
18 e 19 de setembro
20 e 21 de novembro

Dodge aciona STF contra
propaganda mentirosa do
governo sobre Previdência

DIRETORIA
07 de março
07 de junho
20 de setembro
22 de novembro
CONSELHO DE
REPRESENTANTES
08 de junho
23 de novembro
O calendário foi aprovado pela
Diretoria da CONTRICOM em reunião
realizada no dia 24/10/2017.

A Procuradora Geral da República, Raquel
Dodge (foto), entrou com uma ação no Supremo
Tribunal Federal (STF) contra a propaganda do
governo em defesa da “reforma” da Previdência.
Para ela, o governo “não pode dispor de dotação
orçamentária suplementar de R$ 99,3 milhões
para tentar convencer a sociedade sem que haja
espaço para opiniões divergentes”.
As entidades ligadas aos auditores fiscais da
Previdência desmentiram de forma cabal os falsos
números apresentados pelo governo. Eles
comprovaram que a Previdência não é deficitária
como apregoa o Planalto e que, por isso, não há
justificativa para as mudanças previstas na reforma.
Não é à toa que Temer não conseguiu colocar a
proposta em votação este ano.
“É inadmissível, assim, a utilização de verba
pública para a veiculação de propaganda que não
explicita de maneira clara e transparente a
totalidade dos dados pertinentes ao tema sobre o
qual o governo entendeu por bem que a população
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se debruçasse”, diz a procuradora, em um trecho da
petição. Ela pediu a concessão de uma liminar a fim
de evitar os danos irreparáveis ou de difícil
reparação aos brasileiros submetidos à campanha
do governo.
Raquel Dodge insiste que não há consenso
da população acerca da reforma da Previdência e,
por isso, não se pode utilizar verba pública para
favorecer exclusivamente “um dos lados”. A
procuradora defende um debate amplo e afirma
que não podem ser utilizados recursos públicos
para difundir argumentos unilaterais.
Fonte: Portal HP

RECESSO DE FIM DE ANO

IBGE aponta que 50 milhões
vivem na linha de pobreza

Informamos a todos que as atividades
da CONTRICOM em sua sede nacional, em
Brasília, estarão em recesso a partir do dia
21 de dezembro (quinta-feira), retornando
no dia 8 de janeiro (segunda-feira).
A todos os nossos trabalhadores e
dirigentes de sindicatos e federações
filiadas, aos nossos funcionários e
colaboradores, nossos agradecimentos pelo
apoio e a dedicação que permitiram a
travessia de mais um ano, apesar de todas as
dificuldades.
FELIZ NATAL! FELIZ 2018!
A Diretoria da CONTRICOM

A pesquisa Síntese de Indicadores Sociais
2017 aponta que cerca de 50 milhões de
brasileiros, ou 25,4% da população, vivem na linha
de pobreza. Segundo o IBGE, essas pessoas
sobrevivem com renda familiar equivalente aqui
no Brasil a R$ 387,07 (por mês) – ou US$ 5,5 por
dia, valor adotado pelo Banco Mundial para
definir se uma pessoa é pobre. A situação é ainda
mais grave para as crianças. Na faixa de 0 a 14
anos de idade, 42% das pessoas sobrevivem com
apenas US$ 5,5 por dia.
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