
    As centrais sindicais brasileiras – CUT, Força 
Sindical, UGT, CTB, Nova Central e CSP – Con-
lutas, vêm a público manifestar sua posição con-
trária às duas Medidas Provisórias do Governo 
Federal (MP 664 e MP 665) editadas na virada 
do ano, sem qualquer consulta ou discussão 
prévia com a representação sindical dos traba-
lhadores e trabalhadoras que, em nome de “cor-
rigir distorções e fraudes”, atacam e reduzem 
direitos referentes ao seguro-desemprego, abo-
no salarial (PIS-Pasep), seguro-defeso, auxílio-
reclusão, pensões, auxílio-doença e, ainda, es-
tabelece a terceirização da perícia médica para 
o âmbito das empresas privadas.

   As medidas incluídas nas duas MPs mencio-
nadas prejudicam os trabalhadores ao dificultar 
o acesso ao seguro-desemprego com a exigên-
cia de 18 meses de trabalho nos 24 meses an-
teriores à dispensa, num país em que a rotativi-
dade da mão de obra é intensa, bloqueando em 
particular o acesso de trabalhadores jovens a 
este benefício social. As novas exigências para 
a pensão por morte penalizam igualmente os 
trabalhadores: enquanto não se mexe nas pen-
sões de alguns “privilegiados”, restringem o va-
lor do benefício em até 50% para trabalhadores 
de baixa renda.

  De forma unânime as Centrais Sindicais exigem 
a revogação/retirada dessas MPs, e reafirma a 
defesa intransigente dos direitos trabalhistas, os 
quais não aceitamos que sejam reduzidos ou te-
nham seu acesso dificultado.
   
   As medidas, além de atingirem os trabalhado-
res e trabalhadoras, vão na direção contrária da 
estruturação do sistema de seguridade social, 
com redução de direitos e sem combate efetivo 
às irregularidades que teriam sido a motivação 
do governo para adotá-las. Desta maneira, as 
Centrais Sindicais entendem que as alterações 
propostas pelas MPs terão efeito negativo na 
política de redução das desigualdades sociais, 
bandeira histórica da classe trabalhadora.

   As Centrais Sindicais assumem total compro-
misso com a luta contra as demissões de traba-
lhadores e trabalhadoras como vem ocorrendo 
em todo país e consideram inaceitável que as 
empresas como as montadoras entre outras, 
que receberam enormes benefícios fiscais do 
governo e remeteram bilhões de lucros às suas 

matrizes no exterior, ao primeiro sinal de dificul-
dade, demitam em massa. Os metalúrgicos do 
ABC mostraram que é preciso reagir, com mobi-
lizações e greves, reverteram as demissões na 
Volks e na Mercedes. 
 
   As Centrais Sindicais também exigem uma so-
lução imediata para a situação dos trabalhado-
res e trabalhadoras das empreiteiras contratadas 
pela Petrobras; defendem o combate à corrup-
ção e que os desvios dos recursos da empre-
sa sejam apurados e os criminosos julgados e 
punidos exemplarmente. No entanto, não pode-
mos aceitar que os trabalhadores da empresa, 
das empreiteiras ou mesmo da cadeia produtiva 
sejam prejudicados em seus direitos ou percam 
seus empregos em função desse processo.

   Em 2013 a população e principalmente ju-
ventude protagonizou mobilizações que muda-
ram a realidade politica do país. No centro das 
mobilizações estava a luta contra os aumentos 
de passagens. Neste ano, será preciso retomar 
essa luta, as passagens aumentaram em todo o 
país e na maioria das vezes esses aumentos são 
muito superiores a inflação. Por isso as Centrais 
Sindicais em Minas Gerais estão se somando 
a essa luta e incorporando nesse dia nacional 
de luta, a bandeira contra os aumentos de pas-
sagens. E convidamos os movimentos que esta 
organizando essa luta a participarem desse dia 
de luta.

   Por fim, as Centrais Sindicais convocam toda 
sua militância e sindicatos filiados para mobiliza-
rem suas bases e realizarem mobilizações em 
todo estado no dia 28 de Janeiro, o Dia Nacional 
de Lutas Em defesa do emprego, dos direitos e 
contra o aumento de passagens.

   Em Belo horizonte haverá concentração e ma-
nifestação na praça sete a partir das 16:00h! 
Contamos com sua presença, venha manifestar 
sua insatisfação! 

Participe!

Belo Horizonte, 21 de Janeiro de 2014.
 

Em Defesa dos Direitos e do Emprego


