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Geraldo

AnatólioPresidente doSINTRAL-MGT o d o sacompanha-ram a trami-tação da re-forma traba-lhista na Câmara e no Senado Federal.Nunca na história da República vimoscoisa igual. O que foi aprovado, Com-panheiros e Companheiras, deixa nossofuturo muito incerto. Assistimos osdeputados federais e os senadores des-mantelar uma CLT que é modelo parao mundo no que se refere à proteção dosdireitos da classe trabalhadora.Neste sentido, já há muitas empre-sas querendo colocar em prática a novalegislação, como por exemplo dividiras férias em três períodos. E o que istosignifica. Significa que o trabalhadornão terá direito após um ano de usufruircom suas famílias e repor suas energiaspara voltar ao trabalho. É notório queem períodos divididos, o trabalhadornão terá condições de fazer isto.
Tem ainda o trabalho intermitente,aquele em que o contratado recebe ape-nas as horas trabalhadas e mais 108 arti-gos que foram modificados com areforma.Com a reforma trabalhista, asempresas com mais de 200 emprega-dos poderão também criar comissõesde empregados para resolver as deman-das, sem a participação dos sindicatos.O problema, Companheiros e Compa-nheiras, não é a comissão e sim a formacomo elas serão constituidas, onde asdireções das empresas irão escolher adedo os membros. Aí, vocês podemimaginar o que pode acontecer...Os deputados federais na ocasiãoda votação da reforma trabalhista afir-maram que estava dando um presentede 50 reais por ano para o trabalhador,ao extinguir a contribuição sindical.Companheiros e Companheiras, acre-ditamos que nenhum de nós trabalha-dores estamos precisando de apenas 50reais. Precisamos sim de leis que favo-reçam o desenvolvimento de nosso país,com geração de empregos de qualida-de para sustentarmos nossas famíliascom dignidade.

É ilusão deles acharem que a clas-se trabalhadora brasileira vai deixarque o movimento sindical seja extin-to por causa de uma contribuição queé essencial não apenas para o sindica-to, mas que financia toda a estrutura sin-dical, que é formada pelos sindicatos,federações e confederações. Alémdisso, parte dos recursos vai para oMinistério do Trabalho para remune-rar o Seguro Desemprego e custearcursos de qualificação profissional,através do Pronatec. Assim, companheiros e companhei-ras, apenas 60% destes 50 reais sãopara o sindicato. É o presente que oCongresso diz estar dando a cada umde nós. Na verdade, o que eles queremé fragilizar o nosso instrumento de luta.Mas, temos certeza, que, unidos, nãovamos aceitar esta fragilização.Para tanto, o SINTRAL-MG convoca todos os Companheiros e Companheiras das empresas locadoras a vir somar nesta lutaconosco e, principalmente nestemomento de crise, temos de estar unidos.
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