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Centrais sindicais convocam nova
Assembleia ocorre
Greve Nacional para o dia 05 de dezembro
amanhã à tarde
Reunidas na sexta-feira
[24], as Centrais Sindicais, CUT,
CSP-Conlutas, Força Sindical,
UGT, CTB, Nova Central, CSB,
Intersindical e CGTB, deﬁniram a
realização de uma GREVE NA-

CIONAL no dia 05 de dezembro.
Trabalhadoras e trabalhadores
brasileiros vão fazer um dia de paralisação contra a nova proposta
de desmonte da Previdência Social e em defesa dos direitos.

CONTRARREFORMA TRABALHISTA I

Patrões imporão o inferno ao trabalhador
Governo, banqueiros, latifundiários e grandes empresários,
sem ﬁcarem enrubescidos, insistem em aﬁrmar que a reforma trabalhista gerará mais emprego e
renda. Consequentemente, ela trará melhoria na qualidade de vida do
trabalhador[a] brasileiro, insistem
eles. O Juiz e professor de Direito do Trabalho da USP, Jorge Luiz
Souto Maior, discorda. Na verdade,
os patrões vão impor o inferno ao
trabalhador e Souto Maior chama a
atenção para os problemas que a
classe trabalhadora vai enfrentar.
“[...] O empregador vai aplicar da forma que achar que deve

e de modo mais prejudicial para
os trabalhadores, com ampliação
da terceirização, do trabalho intermitente, do excesso de jornada, e
da concorrência entre os trabalhadores, ao permitir que se negocie
individualmente”, disse o juiz, em
entrevista à Rádio Brasil Atual.
Ainda segundo o professor
Jorge Luiz Souto Maior, “[...] dentro dessa possibilidade de ajustes
individuais, muitos aceitarão condições piores de trabalho em detrimento do todo. Se isso não for revertido, em pouco tempo teremos
um estado de grande sofrimento
no ambiente de trabalho [...]”.

CONTRARREFORMA TRABALHISTA II

Teremos o aumento da pobreza
e da miserabilidade social
A nova lei permite absurdos
como o trabalho intermitente, que
signiﬁca a total precarização das
condições do trabalho. No discurso falacioso do governo, empresários e cumpinchas nativos do capital citam, levianamente, reformas
feitas em países como a Espanha
e Alemanha. Eles omitem, descaradamente, que diversos estudos
conﬁrmam os efeitos deletérios da
ﬂexibilização trabalhista nesses
países. Criou-se um exército de
trabalhadores precarizados, semi-escravizados que trouxe, como resultado, o aumento considerável da
pobreza e da miserabilidade social.

Portanto, o caminho é a
resistência, que já vem sendo demonstrada pelos trabalhadores. Os
metalúrgicos, por exemplo, uniﬁcaram as lutas na campanha salarial
em todo o país neste ano. O objetivo foi impedir ataques nos acordos
e convenções coletivas. Tivemos
ainda um forte dia de lutas em 10
de novembro.
É preciso resistir e lutar para
que a reforma trabalhista não saia
do papel. Nosso próximo passo
deve ser o fortalecimento da nova
Greve Nacional. O governo corrupto vai tentar aprovar a Reforma da
Previdência ainda em 2017.

Amanhã, às 18 horas, em
primeira chamada, ou às 19 horas, em segunda chamada, o SEEB-Passo Fundo e Região realiza
uma assembleia com os trabalhadores e trabalhadoras em sociedades de crédito, ﬁnanciamento
e investimentos [ﬁnanciários]. Na
pauta, a proposta para assinatura
da Convenção Coletiva de Trabalho e a delegação de poderes para
tal às entidades sindicais.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Em defesa da
Caixa 100% pública
Lançada a Frente Parlamentar
na Câmara Municipal de POA
O sábado, 25/11, foi de
mobilização na defesa da Caixa Econômica Federal enquanto
banco público. Por iniciativa da
Apcef-RS e do movimento sindical, foi lançada, na Câmara Municipal de Porto Alegre, a Frente
Parlamentar em Defesa da Caixa
100% Pública. A Frente ajudará a
sensibilizar os portoalegrenses a
se engajarem na luta contra a privatização pretendida pelo governo
corrupto de Michel Temer.
Embalados pelo lançamento em POA, os sindicatos do
interior do Estado, incluído o de
Passo Fundo, buscarão criar frentes semelhantes em suas bases.
O diretor Marlon Roberto
Monteiro de Andrade representou
o SEEB-PF na atividade.
PIADINHA
O ﬁlho pergunta para sua mãe:
- No Rio de Janeiro se rouba desde Garotinho?
- Não, ﬁlho, roubam desde Cabral.
- Então eles têm mãos grandes
mãe?
- Não meu ﬁlho. Pezão!

