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EDIÇÃO NÚMERO 4 
 

Brasília, 29 de setembro de 2017 

 

Centrais articulam ações 
na defesa dos direitos dos 
trabalhadores e contra as 
privatizações de Temer 

 

As Centrais Sindicais se reuniram nesta 
semana para debater uma agenda de lutas 
contra a reforma da Previdência e contra os 
impactos da reforma trabalhista que suprime 
direitos dos trabalhadores.  

Os dirigentes também definiram 
algumas ações em defesa de empresas 
nacionais estratégicas, que estão ameaçadas 
com a possibilidade de privatização, como 
Eletrobrás e Petrobras. 

Diversas ações estão sendo 
programadas para denunciar essas 
privatizações pretendidas pelo governo.  

As Centrais pretendem manter a 
mobilização entre os trabalhadores com uma 
cartilha, que esclarece as maldades da 
reforma trabalhista.  

O encontro tratou também da 
necessidade de fortalecimento das entidades 
sindicais e da proposta de abaixo-assinado 
para um projeto de lei que anule a Lei 
13.467/17. 

SINDICATO PRESENTE NA MESMA LUTA 
 

 O Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Construção e do Mobiliário 
(STICMB), filiado à Nova Central Sindical dos 
Trabalhadores (NCST), tem participado 
ativamente de todas as ações em Brasília 
contra o desmonte da CLT, a tentativa de 
assaltar as aposentadorias  e em defesa do 
emprego e dos direitos dos trabalhadores.  
 

DIAP e dra. Zilmara 
Alencar lançam livro sobre 
legislação trabalhista 
 

 O livro “A face sindical da Reforma 
Trabalhista”, de autoria da advogada e 
membro do corpo técnico do DIAP, Zilmara 
Alencar, que faz parte da série “Estudos 
Técnicos do DIAP”, foi lançado esta semana 
no Espaço Cultural do Shopping Liberty Mall, 
em Brasília, com a presença de inúmeros 
dirigentes sindicais, juristas, advogados, 
magistrados, entre outros representantes de 
organizações sociais.  
 A publicação, que será enviada para 
todas as entidades filiadas ao DIAP, traz 
comparações entre a CLT e a nova lei, com 
comentários para os dirigentes sindicais; a fim 
de que possam entender a profundidade e 
extensão das mudanças nas relações de 
trabalho que o novo Código do Trabalha 
deverá impor aos trabalhadores e suas 
organizações. 
 Venda - Aqueles que quiserem adquirir 
o livro podem entrar em contato com 
escritório de Zilmara Alencar: (61) 3033-8835; 
celular/whatsapp: +55 (61) 98198-7910; ou 
no endereço: SCN, Q. 2, Lote D, Ed. Liberty 
Mall, Bloco B, Sala 930. 
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Especialistas pedem 
Estatuto do Trabalho que 
garanta dignidade humana 

 

Em audiência pública interativa da 
Subcomissão Temporária do Estatuto do 
Trabalho (CDHET), nesta semana, no Senado 
Federal, especialistas defenderam uma nova 
legislação trabalhista, que respeite princípios 
como a dignidade da pessoa humana, 
conforme prevê a Constituição Federal e as 
convenções internacionais. 

A CDHET é uma subcomissão da 
Comissão de Direitos Humanos (CDH). O 
Estatuto é uma proposta do senador Paulo 
Paim (PT-RS) (foto) para substituir as atuais 
leis trabalhistas, sobretudo a recém-aprovada 
reforma (Lei 13.467/2017), que entra em 
vigor em novembro, alterando a Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT).  

Paim, relator da subcomissão, 
prometeu para 1º de maio de 2018 a primeira 
versão do projeto do Estatuto do Trabalho, 
após a realização de outras audiências como a 
desta segunda. 

— A intenção é deixar a sociedade 
debater para votar [o projeto] só no próximo 
Congresso, eleito em 2018. Porque com este 
aqui não temos a mínima chance de aprovar 
nada decente — previu Paim. 

Paim: reforma da 
Previdência só atingirá os 
pobres e a classe média 

 

O senador Paulo Paim (PT-RS) criticou 
a proposta de reforma da Previdência por 
considerar que as medidas só atingirão os 
pobres e a classe média. Ao ressaltar que a 
Previdência tem R$ 1 trilhão a receber em 
tributos, o senador sugeriu que a reforma 
deveria cobrar os bancos e os grandes 
devedores, além de melhorar a gestão 
previdenciária. 

Paulo Paim lembrou que a população 
da Suíça, consultada em referendo, rejeitou a 
mudança nas regras de aposentadoria. O 
senador disse esperar que os trabalhos da CPI 
da Previdência convençam a opinião pública 
de que as reformas não são necessárias. 

 

Mulheres nas ruas contra 
reforma da Previdência  
 

O Fórum Nacional das Mulheres 
Trabalhadoras das Centrais Sindicais realizou 
terça (26) um ato para denunciar os prejuízos 
com a reforma da Previdência. O evento 
correu em frente ao prédio do INSS, no 
viaduto Santa Ifigênia, em São Paulo. 
 A manifestação, realizada em conjunto 
por Força Sindical, CTB, CUT, NCST e UGT, 
contou com a presença de cerca de 200 
sindicalistas de diversas categorias, que 
ocuparam as ruas para dizer não à reforma 
previdenciária. Além da reforma da 
previdência, as trabalhadoras denunciaram 
também a reforma trabalhista, que entra em 
vigor no dia 11 de novembro. 


