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Deputados e ministros do TST se unem contra os direitos trabalhistas
A Câmara dos Deputados lançou este mês
“as Jornadas Brasileiras das Relações do
Trabalho”, uma série de eventos, por todo o
país, que vai reunir um grupo de ministros do
Tribunal Superior do Trabalho (TST) e juristas,
todos favoráveis à reforma trabalhista. A
missão desses especialistas na área do trabalho
é convencer advogados, juízes, membros
do Ministério Público e auditores fiscais do
Trabalho, responsáveis pela aplicação direta
da legislação, que a nova lei trabalhista do
ilegítimo Michel Temer (MDB-SP) é moderna
e não tira direitos dos trabalhadores e
trabalhadoras.
Está por trás das jornadas a tentativa
de convencer os convidados que a lei, que
legalizou contratos antes proibidos, como o
intermitente, não foi feita sob medida para
beneficiar empresários.
Entretanto, o presidente da CUT, Vagner
Freitas questiona “como um ministro do
TST, que deveria defender os direitos dos
trabalhadores, pode participar de um
evento que vai tentar convencer fiscais do

trabalho que uma reforma com vários itens
inconstitucionais é um avanço na garantia de
direitos desses trabalhadores?”
Alguns dos principais pontos são:
o aumento da jornada de trabalho, a
possibilidade de se pagar salários inferiores
ao mínimo, a sobreposição do negociado
sobre o legislado, a terceirização sem limites
e o desmonte da justiça do trabalho e do
movimento sindical e os impedimentos para
que o trabalhador reclame seus direitos.
Leia matéria completa, de Rosely Rocha, em www.cut.org.br

Uruguai ganha da Rússia
Minha copa ideal

110 anos de Salvador Allende: médico e
político marxista chileno, foi fundador do
Partido Socialista e governou o Chile de 1970
a 1973, quando foi deposto por um golpe
militar liderado por Augusto Pinochet.
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