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Quinta-feira  

Governo brasileiro desdenha da OIT e CUT 
denuncia inclusão do País em lista suja 

Em nome da CUT e demais 
entidades sindicais presentes na 
107ª Conferência Internacional do 
Trabalho, em Genebra, na Suíça, o 
secretário de Relações Internacio-
nais da CUT, Antonio Lisboa, rea-
firmou, no início da semana, que o 
governo ilegítimo e golpista de 
Michel Temer (MDB-SP) violou 
os direitos fundamentais dos traba-
lhadores e trabalhadoras brasileiros 
ao aprovar a nova legislação traba-
lhista (Lei nº 13.467), em vigor 
desde novembro do ano passado. 

“Este caso [aprovação da 
reforma trabalhista] é o mais grave 
ataque aos direitos dos trabalhado-
res em toda a história de nosso país 
e é o mais grave ataque aos direitos 
sindicais da história brasileira. É, 
ainda, uma grave violação às Con-
venções 98 e 154 e, consequente-
mente, um grave desrespeito à OIT 
e seus órgãos de controle”, desta-
cou o dirigente, reforçando que a 
lei legalizou as formas fraudulentas 
e precárias de contratação do traba-
lho e foi aprovada sem que os tra-
balhadores fossem efetivamente 
consultados. 

“O princípio do diálogo soci-
al pressupõe consultas exaustivas 
aos interlocutores sociais, o que 
definitivamente não ocorreu”, re-
forçou Lisboa, referindo-se à Con-
venção 154 da OIT, que trata da 
obrigatoriedade de consulta aos 

trabalhadores em casos de mudan-
ças como as promovidas pela re-
forma trabalhista. 

"A nova lei procurou legali-
zar diversos tipos de trabalho pre-
cário. Regulamentou uma série de 
absurdos, como, por exemplo, a 
possibilidade de mulheres grávidas 
e lactantes poderem trabalhar em 
locais insalubres", denunciou.  

No que diz respeito ao nego-
ciado sobre o legislado, permitido 
na nova legislação e que fere a 
Convenção 98 da OIT, Lisboa de-
nunciou que o desmonte trabalhista 
promovido pela Lei nº 13.467 per-
mite que acordos individuais ex-
cluam os trabalhadores e trabalha-
doras da proteção conferida pelos 
Acordos e Convenções negociados 
pelos sindicatos. 

Estudo feito pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica da Universi-
dade de São Paulo indicou queda 
de 34% no número de acordos co-
letivos nos primeiros meses de 
2018, citou Lisboa em seu pronun-
ciamento. "Portanto, ao contrário 
do que se procura fazer crer, a no-
va lei promove a negociação indi-
vidual ao invés da negociação co-
letiva." 
 
CUT rebate discurso feito pelo 
governo  

Representando a classe tra-
balhadora brasileira, o dirigente 

denunciou, ainda, que o governo 
ilegítimo de Temer, por meio da 
declaração do ministro do Traba-
lho Helton Yomura na Conferên-
cia, desdenhou da seriedade e 
comprometimento da OIT ao con-
testar a inclusão do Brasil na ‘lista 
suja’ pela Comissão de Peritos. 

“Aqueles que atacam o Co-
mitê de Peritos atacam a própria 
organização”, contestou Lisboa. 

“Para nós, trabalhadores, o 
Comitê de Peritos desempenha 
uma função insubstituível no siste-
ma tripartite desta organização. A 
técnica e a imparcialidade dos pe-
ritos não podem ser questionadas 
ou colocadas em dúvida só porque 
seus comentários podem ser, even-
tualmente, desfavoráveis.” 

Ao entrar na chamada ‘lista 
curta’ da OIT – dos 24 casos mais 
graves registrados no mundo, o 
Brasil passará a ser alvo de um 
intenso exame pela Comissão de 
Aplicação de Normas da Organi-
zação. Na prática, o governo será 
obrigado a responder sobre as vio-
lações de normas das quais o Bra-
sil é signatário, o que gera um 
constrangimento internacional ao 
País. 

A 107ª Conferência Interna-
cional do Trabalho teve início no 
dia 28 de maio e termina amanhã, 
8 de junho. 

Fonte: CUT 
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Programa Tribuna Sindical muda de horário 
 

 

Julgamento prematuro 
  

Autor desconhecido 
 

Eram dois vizinhos. 
Um deles comprou um 

coelho para os filhos. Os filhos 
do outro vizinho também qui-
seram um animal de estima-
ção. O homem comprou um 
filhote de pastor alemão. 

Conversa entre os dois 
vizinhos: 
– Ele vai comer o meu coelho! 
– De jeito nenhum. O meu 
pastor é filhote. Vão crescer 
juntos, "pegar" amizade... 

E, parece que o dono do 
cão tinha razão. Juntos cresce-
ram e se tornaram amigos. Era 
normal ver o coelho no quintal 
do cachorro e vice-versa. As 
crianças felizes com os dois 
animais. 

Eis que o dono do coe-
lho foi viajar com a família e o 
coelho ficou sozinho. 

No domingo à tarde, o 

dono do cachorro e a família to-
mavam um lanche quando, de 
repente, entra o pastor alemão 
com o coelho entre os dentes, 
imundo, sujo de terra, morto. 

Quase mataram o cachorro 
de tanto agredi-lo! 

Dizia o homem: 
– O vizinho estava certo. E ago-
ra? Só podia dar nisso! 

Mais algumas horas e os vi-
zinhos iam chegar. O que fazer?! 

Todos se olhavam. O ca-
chorro, coitado, chorando lá fora, 
lambendo os seus ferimentos. 
– Já pensaram como vão ficar as 
crianças? 

Não se sabe exatamente 
quem teve a ideia, mas parecia 
infalível: 
– Vamos lavar o coelho, deixá-lo 
limpinho, depois a gente seca 
com o secador e o colocamos na 
sua casinha. 

E assim fizeram. Até per-
fume colocaram no animalzinho. 

Ficou lindo, parecia vivo, 
diziam as crianças. 

Logo depois ouvem os 
vizinhos chegarem. Notam os 
gritos das crianças. 
– Descobriram! 

Não passaram cinco mi-
nutos e o dono do coelho veio 
bater à porta, assustado. Pare-
cia que tinha visto um fantas-
ma. 
– O que foi? Que cara é essa? 
– O coelho, o coelho... 
– O que tem o coelho? 
– Morreu! 
– Morreu? Ainda hoje à tarde 
parecia tão bem. 
– Morreu na sexta-feira! 
– Na sexta? 
– Foi. Antes de viajarmos as 
crianças o enterraram no fundo 
do quintal e agora reapareceu! 

O Programa Tribuna 
Sindical, apresentado por 
Cléber Gomes, está com uma 
nova grade na TV e no rádio. 

 
Na Rádio Educadora AM 

560, o programa está sendo 
veiculado às segundas, quartas, 
quintas e sextas-feiras, das 15h 

às 15h 30min, e aos sábados das 
10h e 30min às 11h. 

 
Na TV São Luís – RE-

DETV – canal 8.1, aos sábados 
das 10h e 15min às 10h e 
45min; e aos domingos, das 7h 
às 7h e 30min. No mesmo horá-
rio o programa também estará 

sendo exibido pela TVN – 
canal 13, e na SKY – canal 
380.1. 

O Tribuna também está 
sendo exibido pela TV Alter-
nativa, aos domingos das 6h 
às 6h e 30min, e das 11h às 
11h 30min; Canal 19.1. 


