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Construção, ladrilhos, produtos de cimento, mármores e granitos, pinturas, decorações, estuques e ornamentos, instalações elétricas, gás, hidráulicas e sanitárias, montagens industriais, fi rmas 
de construção de estradas, pavimentações e obras de terraplanagem, móveis de madeiras em geral, móveis estofados, carpintarias, serrarias, modelações, madeiras compensadas e similares.

Filiado à

A exoneração do ministro da Secre-
taria-Geral, Gustavo Bebianno, 
mostra que a força do atual go-

verno não é absoluta e que os movimentos 
sindicais e sociais têm condições reais de 
barrar o estreitamento do espaço da luta 
de classes dentro da insti tucionalidade 
democráti ca. Mesmo exauridos pelos últi -
mos três anos de luta, temos em horizonte 
próximo, o enfrentamento à criminaliza-
ção dos movimentos sindicais e sociais, a 
reforma da Previdência, as privati zações e 
o pacote de medidas que tornam a segu-
rança pública ainda mais truculenta.

Oposição demanda mais que indigna-
ção. Temos que traduzir aos trabalhadores 
o que realmente representam os projetos 
que solapam direitos e conquistas. O Con-
gresso Nacional vive a precariedade de 
representação parlamentar por meio do 
fundamentalismo religioso, patrimonialis-

ta e puniti vo.
Mas temos uma bancada relati vamente 

forte na Câmara e alianças bem fi rmadas 
serão sufi cientes para evitar aprovação de 
PECs.  Nosso sindicato está pronto para a 
resistência e resiliência. 

O Brasil tem uma classe dominante, 
composta por cerca apenas de 40 mil famí-
lias que se benefi ciam da fi nanceirização 
do capital, que não querem a parti cipação 
das classes trabalhadoras na políti ca nacio-
nal. Esta classe dominante, ancorada nos 
setores fi nanceiro, agronegócio, minera-
dor, industrial e comercial, rompeu o pac-
to social que garanti a o projeto nacional-
-desenvolvimenti sta dos governos do PT e 
conseguiu a adesão das classes médias e 
os votos da massa popular. 

Porém, o escândalo de lavagem de di-
nheiro do fi lho do presidente, ignorado 
pelo ministro da Justi ça, mas denuncia-

do pela mídia tradicional, e a tragédia de 
Brumadinho levando vidas e dando lucro 
à Vale, podem sinalizar o fi m de respaldo 
popular ao governo antes mesmo de com-
pletar seus primeiros 100 dias.

O desafi o de restaurar nossas forças é 
fundamental. Temos e voltar às bases e nos 
dedicar ao trabalho direto, pessoal, para 
fazer conscienti zação e organização para 
fortalecer nossas pautas mais urgentes 
como a libertação de Lula, defesa de terras 
indígenas e quilombolas e assentamentos 
de trabalhadores rurais, enfrentamento à 
políti ca de privati zações, à reforma de pre-
vidência, à redução da maioridade penal, 
ao desmatamento da Amazônia e do Cer-
rado, à escola sem parti do, aos ataques a 
defensores e defensoras dos Direitos Hu-
manos, à comunidade LGBT e tantas ou-
tras agressões aos Direitos de Cidadania. 
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Opções de transição excluem parcela 
significativa de trabalhadores que estão 
hoje no mercado de trabalho

A reforma da Previdência do gover-
no de Jair Bolsonaro (PSL) prevê obri-
gatoriedade de idade mínima para apo-
sentadoria de 65 anos para os homens 
e 62 para as mulheres e uma regra de 
transição de 12 anos. Isso significa que 
a obrigatoriedade da idade mínima para 
se aposentar vai ser aumentada pro-
gressivamente e o período de transição 
será curto. 

Primeira opção. Na primeira op-

ção de transição, as idades mínimas 
iniciais de 56 anos para mulheres e 60 
anos para homens valerão a partir da 
promulgação da reforma. As idades se-
rão elevadas em seis meses a cada ano, 
até o limite de 62 anos para mulheres 
(em 2031) e 65 anos para homens (em 
2029). A transição levará 10 anos para 
homens e 12 anos para mulheres.

Segunda opção. Se pedir a apo-
sentadoria pelas exigências atuais de 
tempo de contribuição (35 anos para 
homens e 30 anos para mulheres), o tra-
balhador terá de pagar um pedágio de 

50% sobre o período que falta hoje e a 
incidência do fator previdenciário sobre 
o cálculo do benefício. Ou seja, se esti-
ver faltando cinco anos para se aposen-
tar, ele terá de pagar um pedágio de 2,5 
anos a mais, totalizando 7,5 anos.

Terceira opção. Na terceira opção, 
a aposentadoria será por pontos, que é 
adaptação da atual regra 86/96, usada 
para a obtenção do benefício integral. 
A pontuação é calculada pela soma da 
idade com o tempo de contribuição e 
vai partir dos atuais 86 (mulheres) e 96 
(homens).

O Construmob notificou as cerca de15 
empresas do setor carpintaria de Santo 
André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande 
da Serra. Também serão notificadas as 30 
empresas de marcenaria.A partir do rece-
bimento da notificação, as empresas têm 
20 dias para dar início às negociações, in-
cluindo a organização da comissão.

Os trabalhadores de Produtos de 
Cimento estão mobilizados para cam-
panha salarial que pede reajuste pela 
inflação mais 5% de aumento real, 
bem como manutenção das cláusulas 
sociais.

Notificações 
para início de 
negociações

A campanha salarial da Montagem In-
dustrial corre junto com a construção ci-
vil, mas as negociações são por empresa. 
“São cerca 60 empresas do setor. Todas 
serão notificadas”, afirma secretário Ge-
ral, Geovã Brito. A data base do setor é 1 
de maio.

Campanha de 
Produtos de 

Cimento

PLR : Começam 
negociações

Montagem industrial

Objetivo é enquadrar manifestações, 
ocupações urbanas ou rurais como atos 
de terrorismo, com penas de 12 a 30 anos 
de prisão

O Projeto de Lei (PL), do deputado Jerô-
nimo Goergen (PP-RS), membro da Frente 
Parlamentar da Agropecuária (FPA), altera 
o artigo da Lei Antiterrorismo (13.260/16) 
- criada para atender um interesse de or-

dem internacional especialmente para os 
Jogos Olímpicos de 2016 no Brasil. 

O deputado conseguiu as assinaturas 
necessárias para o avanço do projeto que 
altera a interpretação do que é terrorismo 
e exclui a salvaguarda do PL 13.260 para 
“manifestações políticas, movimentos so-
ciais, sindicais, religiosos, de classe ou de 
categoria profissional, direcionados por 

propósitos sociais ou reivindicatórios”, 
prevendo pena de 12 a 30 anos.

O PL é um ataque direto aos movimen-
tos sociais, aos direitos e garantias que o 
povo brasileiro construiu na Constituição 
cidadã. A criminalização dos movimentos 
sociais é uma tônica em toda América La-
tina, com projetos semelhantes em Hon-
duras e na Argentina.

Avança o Projeto de Lei que criminaliza movimentos sociais

Reforma da Previdência pode ter três opções de transição


