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REFORMA TRABALHISTA I
o corrupto governo Temer e seus
asseclas congressuais, no covil
senatorial, as messalinas do Bataclã Temer, prosseguem se vendendo aos banqueiros, latifundiários, grandes empresários e aos
trustes.
E os frequentadores da
casa pretendem pagá-los com
nossos direitos! Abaixo, abordaremos o ponto que mexe na jornada de trabalho.

REFORMA TRABALHISTA II

O aumento da jornada de trabalho
Como já referido, o PLC
38/2017 é nefasto em todo o seu
conjunto. Alguns pontos atacam
os direitos mais básicos da Classe Trabalhadora. Esmiuçemos
um deles: o aumento da jornada
de trabalho.
A proposta autoriza os
patrões, a seu bel prazer, a estenderem jornadas já extensas
e extenuantes, permitindo a redução dos horários de almoço e
descanso; amplia o uso de horas
extras e do banco de horas; cria
medidas para diﬁcultar e restringir a contagem do tempo da hora
extra; expõe mulheres gestantes
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DE OLHO NA MÍDIA

Os abutres têm fome dos nossos direitos
Conforme divulgado no
C&N 3246, daremos prosseguimento à discussão sobre o danoso projeto da Reforma Trabalhista
[PLC 38/2017] que está tramitando no Senado Federal.
Vivendo num ﬁctício “País
das Maravilhas” para, de forma
desrespeitosa e, sobretudo, sacana-maldosa, passar à sociedade
brasileira um clima de normalidade política e, com isso, blindar
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e lactantes à insalubridade com
riscos a saúde da mãe e da criança e cria mecanismos para isentar o empregador de suas responsabilidades com as condições
de saúde e segurança no local de
trabalho.
Na prática, o projeto regulamenta a condição de servidão
do trabalhador [a]. Um retrocesso secular nas relações entre capital e trabalho.
Não podemos permitir.
Somente com organização, mobilização e luta poderemos evitar que isto aconteça. O debate
prosseguirá nos próximos C & N.

A promiscuidade de
Temer e Mendes
Golpista vai participar de evento
no IDP patrocinado pela CEF
Ao que tudo indica, para
a grande mídia, parece que “não
vem ao caso”, como gosta de dizer o juiz Sérgio Moro. O golpista
Michel Temer vai participar de um
seminário no Instituto Brasileiro de
Direito Público [IDP] que acontece
nos dias 20 e 21 de junho.
Detalhes que “não vêm ao
caso”: o proprietário do IDP é o atual presidente do Tribunal Superior
Eleitoral, ministro Gilmar Mendes;
no dia 6, o TSE começa a julgar
uma ação que pode cassar Temer;
o evento é patrocinado em R$ 90
mil pela Caixa Econômica Federal.
Para mais informações,
acesse o sítio www.diariodocentrodomundo.com.br, seção O Essencial.
PIADINHA
A vovó repreende o neto:
- Joãozinho, por que você atirou
uma pedra na cabeça do teu primo?
- Ele me beliscou!!!
- E por que você não me chamou?
- Pra quê? A senhora não iria
acertar….

MOVIMENTO SINDICAL

Centrais marcam nova greve
geral para o ﬁnal de junho
Em reunião realizada na segunda-feira,
29, as centrais sindicais brasileiras deliberaram pela realização
de nova greve geral no
país, no ﬁnal de junho,
no período de 26 a 30.
A data exata ainda vai
ser escolhida pelas entidades e dependerá do
ritmo de tramitação das
reformas. Também fo-

ram deﬁnidos os eixos
unitários de mobilização: “Fora Temer e as
reformas”. As centrais
acordaram ainda a organização de manifestações nos Estados e
aeroportos do país.
Uma nova reunião será realizada no
dia 5 de junho, quando
as centrais vão deﬁnir a
data exata da greve.
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