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ENTREVISTA

Robson Sávio Reis Souza

doutor em Ciências Sociais e professor da PUC Minas
FOTO: MARCOS FIGUEIREDO/REVISTA PUC MINAS

Em entrevista concedida ao Jornal dos
Comerciários, especialista analisa o atual momento político do país e destaca os
riscos para a classe trabalhadora a partir
das propostas do presidente interino Michel Temer.
REPORTAGEM: A classe
trabalhadora obteve importantes conquistas ao longo da história, sobretudo
a partir da Constituição de
1988, porém, o atual momento coloca em risco uma
série de diretos e garantias.
Como o Sr. avalia o programa “Ponte para o futuro”
do presidente interino Michel Temer?

EXPEDIENTE

ROBSON: Trata-se de um
programa neoliberal, conservador e elitista, cujas bases
são: precarização dos direitos sociais e trabalhistas; aumento da concentração de
riqueza e renda nas mãos
de poucos; políticas de privatização e entreguismo do
patrimônio nacional aos interesses alienígenas; realinhamento e dependência do Brasil dos EUA; priorização das
demandas do capitalismo
rentista dirigido pelos bancos
e especuladores internacionais. Em síntese, trata-se de
um programa com imensas
perdas para os trabalhadores, os grupos mais vulneráveis da sociedade, mas também para a classe média que
terá gradual precarização de
suas condições de trabalho
e vida e, em boa medida,

pagará a conta dessa farsa
chamada ajuste fiscal e econômico.
REPORTAGEM: A Petrobrás e o pré-sal são riquezas brasileiras, mas que
despertam interesses das
potências internacionais,
sobretudo os EUA. Como o
Sr. avalia o tema das privatizações na atual conjuntura.
ROBSON: Ficou claro nas
delações premiadas de Sérgio Machado que, lamentavelmente, a Petrobrás, a
maior e mais eficiente empresa nacional, é saqueada
por políticos e empresários
nacionais desde sua fundação, na década de 1950. Que
fique claro: políticos e empresários nacionais. Não há
que se demonizar os agentes do estado para salvar os
operadores da corrupção,
que são os donos do capital.
Portanto, uma primeira questão é criar mecanismos de
governança e transparência
da empresa com o objetivo
de deixa-la menos vulnerável às corporações estatais
e privadas que se associam
para pilhar seu patrimônio.
Porém, a Petrobrás é funda-

ROBSON
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REIS SOUZA, doutor
em Ciências Sociais
é professor da PUC
Minas; coordenador-adjunto da Comissão
da Verdade em Minas
Gerais; membro do
Conselho Estadual de
Direitos Humanos de
Minas e associado do
Fórum Brasileiro de
Segurança Pública.

mental e estratégica para o
país. E os dividendos do pre-sal serão fundamentais para
a extensão e efetividade das
políticas de saúde e educação, o que significa melhoria
objetiva das condições de
vida dos brasileiros, principalmente dos trabalhadores
e segmentos mais empobrecidos. Por isso, é fundamental que a sociedade defenda
com unhas e dentes a empresa. A política econômica
do governo golpista em duas
frentes (nas relações exteriores, com Serra, e economia,
com Meireles e companhia)
visa, ao fim e ao cabo, submeter o país a dependência

estadunidense e, para tanto,
dilapidar as empresas públicas. Assim, principalmente a
Petrobrás passa a ser estratégico para o intento do capital internacional especulativo
associado de primeira hora
do governo golpista. O mesmo cuidado deve-se ter com
outras empresas públicas,
mesmo as de capital misto,
como, por exemplo, os bancos do Brasil e a Caixa. Eles
são instrumentos importantes para políticas de financiamento da agricultura, da moradia e do desenvolvimento
urbano. Acabar com essas
empresas públicas é inviabilizar os investimentos na área
social.
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‘‘Em síntese, trata-se de um programa com imensas
perdas para os trabalhadores, os grupos mais
vulneráveis da sociedade, mas também para a classe
média que terá gradual precarização de suas condições
de trabalho e vida e, em boa medida, pagará a conta
dessa farsa chamada ajuste fiscal e econômico’’.
REPORTAGEM: Hoje a
lei estabelece que a União
deva investir no mínimo
25% do orçamento na educação e 15% na saúde. Porém, o presidente interino
Michel Temer já sinalizou
que irá reduzir esse percentual. Como o Sr. avalia
essa proposta sabendo-se
que a saúde e a educação
já são áreas tão carentes
de estrutura e investimentos.
ROBSON: Para o governo
interino e golpista, a sociedade brasileira deve se manter
no formato da velha e histórica divisão da casa grande e
da senzala. Ou seja, um pequeno grupo de ricos e endinheirados (1% da população)
se locupletando graças aos
impostos pagos pela classe
média tradicional (20%) e o
trabalho, quase semiescravo,
do restante (79%). Para que
os pobres e trabalhadores
fiquem no seu eterno lugar
determinado pelos ricos, sem
possibilidades de mobilidade
social e inserção na sociedade, é preciso que as políticas
públicas, principalmente a
saúde, a educação e a assistência atendam o mínimo
possível de cidadãos e operem em condições precárias.
Por isso, não há nenhum interesse do governo interino em
manutenção e ampliação do
estado de bem-estar social.
Muito pelo contrário, todo o
esforço do governo federal
golpista em parceria com o
congresso mais conservador
e elitista da nossa história e
o sistema de justiça histori-

camente seletivo é reduzir ao
máximo o estado com vistas
à precarização das condições de vida dos trabalhadores, criminalização da pobreza e dos movimentos sociais
e gradual incremento do controle do estado pelos mentores do capitalismo rentista
internacional.
REPORTAGEM: O presidente interino Michel Temer anunciou um reajuste
salarial para o judiciário
de 41,47%, representando
um gasto só em 2016 de
1,1 bilhão. Em meio a crise econômica, em que a
classe trabalhadora passa
por grandes dificuldades,
como o Sr. avalia esse reajuste concedido por Temer.
ROBSON: Uma afronta à
sociedade. Num país onde
foi-se consolidando uma juristocracia, que opera quase
que nos moldes de um estado paralelo, cheia de privilégios e cujas remunerações
chegam a 100 vezes o salário mínimo (que não será
objeto de reajustes e incremento pelo governo interino),
essa medida é um escárnio
que precisa ser denunciada
e combatida. A igualdade de
direitos, base da democracia
e das sociedades modernas,
não pode ser somente uma
formalidade da letra morta da
lei. Ou há efetividade desse
princípio constitucional ou
podemos dizer, com toda a
certeza, que vivemos numa
pseudodemocracia.

Comerciários
concluem o curso:
Atendimento ao Cliente e
Técnicas de Vendas

O curso “Atendimento ao Cliente e Técnicas de Vendas”
está sendo realizado pela Faculdade AAS de Betim, patrocinado pelo SEC Betim e SindComércio. O curso é gratuito
para os comerciários. As inscrições continuam, mas as vagas
são limitadas. Para participar do curso basta entrar em contato pelos
telefones: 99546-5972 (whatsApp) ou 3596-4949.
FOTO: ADELMO DIAS

Conclusão e entrega dos certificados do curso Atendimento ao Cliente e
Técnicas de Vendas: 1ª Turma 16/06/2016
FOTO: ADELMO DIAS

Conclusão e entrega dos certificados do curso Atendimento ao Cliente e
Técnicas de Vendas. 2ª Turma 23/06/2016

FOTO: MARCIA WERNECK

Conclusão e entrega dos certificados do curso Atendimento ao Cliente e
Técnicas de Vendas. 3ª Turma 23/06/2016
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Sindicato reúne
com a Ricardo
Eletro e garante
melhorias para os
trabalhadores

Após várias denúncias sobre irregularidades na Ricardo Eletro, o Sindicato acionou a
empresa para uma reunião e garantiu a solução de vários problemas. Dentre eles, está o
pagamento das horas extras acumuladas no
banco de horas e o reembolso de descontos
indevidos no contra cheque. Outras medidas
também foram cobradas pelo Sindicato, como
melhorias na infraestrutura, redução da jornada
de trabalho no sábado e proibição da realização da faxina geral pelos vendedores e caixas.

Mudança no sistema
de vendas e
controle de jornada
reduz salário dos trabalhadores das
Casas Bahia e do Ponto Frio

Uma mudança em nível de Brasil no sistema de vendas e no controle de
jornada das Casas Bahia e do Ponto Frio impactou diretamente os salários
dos trabalhadores. Além de reduzir drasticamente o salário, alguns trabalhadores receberam o contra cheque zerado e tiveram descontos indevidos nos
salários.
Diante dos fatos, o Sindicato reuniu com a direção da empresa para exigir
uma solução imediata. Após a intervenção do Sindicato no caso e devido a
ampla participação dos trabalhadores nas assembleias, a empresa tem buscado a solução dos problemas e reembolsando os valores que foram descontados indevidamente dos trabalhadores, mas precisamos nos manter vigilantes. Se você trabalha nas Casas Bahia ou Ponto Frio e ainda passa por
esses problemas, comunique ao Sindicato.

Descumprimento da Convenção
Coletiva de Trabalho

gera multa para as empresas
O Sindicato tem acompanhado de perto as empresas que não
cumprem corretamente a Legislação Trabalhista. Nesse sentido,
foi constatado que a rede EPA de
Supermercados não estava cumprindo as regras para funcionar
nos feriados, e acionamos a empresa na justiça. No processo, o
EPA foi advertido sobre as irregularidades e terá que pagar a multa da CCT para os trabalhadores,
no valor de 10% do piso da categoria. De acordo com a decisão
judicial, o EPA tem até o dia 30
de Junho de 2016 para cumprir
a determinação em favor dos trabalhadores.

Trabalhadores do EPA irão receber o
Cartão do Comerciário gratuito
O Cartão do Comerciário foi uma das principais conquistas do Sindicato nos últimos anos. Ele garante uma série de
benefícios aos trabalhadores, como desconto em consultas,
compra de medicamentos e exames laboratoriais, além de
disponibilizar um crédito para compras na rede conveniada ao INASEC.
A CCT determina que as empresas que abrem nos feriados devem conceder o cartão do comerciário gratuito para todos os trabalhadores. Com isso, ficou estabelecido no acordo judicial
que o EPA deverá conceder o cartão aos trabalhadores, como é de direito de todos. O EPA deve
realizar o cadastro dos trabalhadores junto ao INASEC, que é o instituto fornecedor do cartão.
O cartão será entregue aos trabalhadores na loja, após a efetivação do cadastro feito pela empresa.

Fazer a carta de oposição
ao Sindicato é ser contra quem te defende
O Sindicato é uma entidade
sem fins lucrativos, mantida
com as contribuições voluntárias dos trabalhadores. Quando o trabalhador faz a carta
de oposição ele está dizendo
que não precisa do Sindicato,
e isso é um erro gravíssimo.
O Sindicato é o representante
legal dos trabalhadores, e tem
poder para entrar com uma
ação coletiva na justiça e garantir o cumprimento das leis

trabalhistas, como foi o caso
da ação movida contra o EPA.
É preciso ter consciência
sobre a importância do Sindicato. Sem a contribuição dos
trabalhadores o Sindicato fica
enfraquecido, sem conseguir
levar um boletim informativo,
pagar o advogado e manter
todas as despesas para o funcionamento da sede, e corre o
risco de ter que fechar as portas.
Por isso muitas empresas

pressionam e até obrigam os
trabalhadores a entregar a
carta no Sindicato. Não é interesse das empresas ver o
Sindicato forte, lutando pelos trabalhadores, cobrando

o cumprimento das leis trabalhistas. Essas empresas,
na maioria das vezes, são as
mesmas que não respeitam as
leis. Faça uma reflexão, não
faça a carta de oposição.

Não faça a carta de oposição, faça parte do seu
Sindicato e fortaleça a luta por melhores salários,
condições de trabalho e respeito às leis trabalhistas.
Use a consciência. Seja sócio do Sindicato.

