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FEDERAÇÃO SOLIDÁRIA DE S. PAULO LANÇA CAMPANHA
SALARIAL UNIFICADA PARA AVANÇAR NAS CONQUISTAS
Presidente da Conticom, Claudio da
Silva Gomes destacou que campanha
arranca com forte  unidade, que será
fundamental para a mobilização dos
canteiros de obras, a fim de garantir
as melhorias para os trabalhadores

Na última sexta-feira (6) a Federa-
ção Solidária da Construção e da
Madeira de São Paulo (FSCM-CUT)

fez o lançamento oficial da Campanha
Salarial Unificada 2015. Na parte da ma-
nhã foram realizadas manifestações em
frente os canteiros de obra na cidade de
Guarulhos, com a presença de dirigentes
cutistas de diversas cidades do estado.

PARTICIPAÇAO - À noite foi feito um
ato no Centro Cultural Adamastor. A mesa
de abertura contou com as presenças de
Claudio da Silva Gomes, presidente da
Conticom, Admilson Oliveira, presidente da
CNTIC, Josemar Bernardes, presidente da
FSCM-CUT, Edmilson Girão (Índio), presi-
dente do Sindicato da Construção de Gua-
rulhos, Cordeiro, vereador de Salto e re-
presentantes do Sindicato de Salto.

AVANÇAR, SEMPRE - Em sua fala
Claudinho destacou a importância da uni-
dade dos sindicatos cutistas na busca pelo
aumento real de salário, avanços nas cláu-
sulas sociais, melhores condições de saú-
de e segurança para toda a categoria.

PARTICIPAÇÃO -  A construção da pau-
ta dos trabalhadores será feita através de
assembleias em canteiros de obra em todo
o estado, com a mais ampla participação
da categoria, colocando pressão desde a
base. Lideranças de todo Estado presentes no Centro Cultural Adamastor

Operários nas ruas de Guarulhos: Por salários dignos e trabalho decente
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A CUT e as demais centrais sindi-
cais organizaram na última segun-
da-feira (2) mais uma série de pro-

testos contra as Medidas Provisórias 664
e 665. Desta vez, as ações ocorreram em
frente às Superintendências Regionais do
Trabalho (DRTs), subordinadas ao Minis-
tério do Trabalho e Emprego (MTE), nas
principais capitais.

Editadas pelo governo no final do ano
passado, as medidas dificultam o acesso
ao seguro-desemprego, abono salarial,
pensão por morte, seguro-defeso, auxílio-
doença e auxílio-reclusão, além de esta-
belecer a terceirização da perícia médica.

CONGRESSO NACIONAL - As medi-
das foram encaminhadas ao Congresso
Nacional e receberam 741 emendas. Ago-
ra, passarão pela análise de comissões
mistas - formadas por deputados e sena-
dores - e, caso aprovadas, vão à votação
nos plenários da Câmara e do Senado.

Dulcilene Moraes, secretária da Mulher
da Conticom, defendeu a retirada imedia-
ta das medidas e a abertura de um amplo
debate. Como o setor da construção é
marcado por altíssimas taxas de rotativi-
dade e o emprego de curta duração, as

NÃO AO RETROCESSO: PROTESTOS CONTRA MPS
664 E 665 SE ESPALHAM POR TODO O PAÍS

mudanças nas regras do seguro-desem-
prego terão um impacto considerável na
vida de milhares de trabalhadores.

“Queremos que o Congresso vote a MP
669, que tira a isenção fiscal dos empre-
sários do setor que não geraram empre-
gos. Também queremos a taxação das
grandes fortunas” completou Dulcilene.

DIA 13 DE MARÇO - Na próxima sex-
ta-feira a CUT está convocando mobiliza-
ções por todo o Brasil. O grande ato nacio-
nal em parceria com os movimentos sociais
será contra a retirada de direitos, em defesa
da classe trabalhadora, da Petrobrás e da
Reforma Política. Todos às ruas!

Mais de 300 trabalhadores paralisaram a Embalatec
(embalagens de madeira) em Mogi das Cruzes/SP. A
assembleia na porta da empresa foi organizada pelo Sin-
dicato da Construção de Mogi das Cruzes, Suzano e re-
gião (SintraMog), após impasse na negociação da Con-
venção Coletiva de Trabalho.

PROPOSTA INDECENTE - A empresa estava ofere-
cendo aos trabalhadores apenas 6% de participação nos
lucros e resultados (PLR) e a mobilização conseguiu for-
çar um acordo de 14%, a ser pago anualmente.

Para Luiz Queiróz, vice-presidente da Conticom e di-
retor do SintraMog, “a paralisação foi positiva, conquis-
tou um valor bastante significativo, ainda mais levando
em conta a conjuntura atual. Garantir 14% de PLR é im-
portante para os trabalhadores e para todo o setor”.

OPERÁRIOS PARALISAM EMBALATEC E ARRANCAM PLR DE 14%

Luiz Queiróz, vice-
presidente da Conticom e

diretor do SintraMog

A direção recém-eleita do Sindicato dos Trabalhadores da Cons-
trução de Linhares realizou na última sexta-feira (27) sua primeira
reunião. A pauta foi o planejamento de ações e a participação no
Congresso Estadual da CUT Espírito Santo.

Durante o planejamento os dirigentes marcaram a primeira assem-
bleia da Campanha Salarial 2015 para o próximo dia 15. Também
programaram agenda de formação em Saúde e Segurança e Organi-
zação da Representação Sindical de Base (ORSB), que serão reali-
zadas dois dias por mês, a partir de abril, para todos os diretores,
além do calendário de reuniões executivas e do conselho fiscal.

VONTADE - Para Erci, diretor do Sintraconst-ES, que está apoian-
do a reestruturação da entidade, “a reunião foi muito boa e demons-
trou a vontade dos diretores em retomar o sindicato após dois anos de
intervenção. A diretoria assumiu compromisso e já marcou assem-
bleia da campanha salarial, a primeira realizada pelo sindicato”.

DIREÇÃO DO SINDICATO DE LINHARES-ES FAZ PRIMEIRA REUNIÃO

Direção já marcou assembleia da
categoria para o próximo dia 15

Nas ruas de São Paulo: direitos
não se negociam, se ampliam

Manifestantes tomaram a
frente da Delegacia do
Ministério do Trabalho

em Recife:-PE
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Os trabalhadores da construção civil
de Camaçari e região estão em plena
campanha salarial. A data-base da cate-
goria é no mês de janeiro, mas o sindi-
cato patronal está travando as negocia-
ções com o Sindticcc, usando a velha
tática da intransigência para tentar em-
purrar, goela abaixo, um acordo desfa-
vorável.

PÉSSIMOS SINAIS - Já estamos em
março e até agora os patrões não sina-

SINDUSCON EMPERRA NEGOCIAÇÕES EM CAMAÇARI-BA
lizaram positivamente para nenhuma das
cláusulas da pauta de reivindicações da
categoria. O patronato também está ape-
lando para a estratégia de jogar os traba-
lhadores contra o sindicato, oferecendo um
reajuste ‘cala-boca’ de 5%, por fora das
negociações.

COMPROMISSO - “O Sindticcc é um
sindicato combativo e comprometido com
a sua base, portanto não vai aceitar miga-
lhas para o fechamento do acordo coleti-

vo. Vamos continuar pressionando o Sin-
duscon para que as negociações sejam
abertas de fato e conseguir um reajuste
digno” afirmou Antonio Carlos, diretor do
sindicato e da Conticom.

PRONTOS PRA BRIGA - Enquanto
isso a categoria segue mobilizada e
pronta para defender seus direitos. Se
os patrões mantiverem a intransigência,
os trabalhadores vão arregaçar as man-
gas e partir para o enfrentamento.

Os trabalhadores na indústria da
construção civil de Campo Gran-
de se reuniram na última segun-

da-feira para discutir possibilidade de gre-
ve, caso a classe patronal não aplique o
reajuste salarial referente à Convenção Co-
letiva de Trabalho 2015/16.

A categoria tem como data base 1º de
março. O presidente do sindicato, Abelha
Neto, espera que os trabalhadores não
tenham que recorrer a medidas extremas,
como a greve que realizou em 2014, para
conseguir a aprovação de percentuais de
reajuste dignos.

RECOMPOSIÇÃO - “Este ano estamos
pedindo um percentual justo, que nos dá
uma pequena margem acima das perdas
salariais para a inflação ocorrida nesses
12 meses que antecedem nossa data
base”, explica o dirigente.

ASSEMBLEIA DO SINTRACOM REIVINDICA 12,8%
DE REAJUSTE SALARIAL EM CAMPO GRANDE-MS

Abelha, no entanto, admite que a cate-
goria está receosa já que ainda não obte-
ve resposta da classe patronal sobre pa-
gamento do novo salário. “Nós encaminha-
mos a pauta de reivindicação, mas até
agora a classe patronal ainda não marcou
data para sentarmos e discutirmos os
avanços que devemos aprovar em benefí-
cio da classe trabalhadora”, afirmou.

Além do percentual de reajuste de

12,8%, que cobre as perdas da inflação e dá
ganho real aos vencimentos dos trabalhado-
res, a categoria, segundo Abelha, também
exige vale alimentação de R$ 15 diários, par-
ticipação no lucro das empresas, cesta
básica de alimentos, auxílio medicamen-
to, abono de 15% em uma única parcela,
café da manhã, qualificação de mão de
obra e melhorias substanciais nas áreas
de saúde e segurança no trabalho.

Categoria exige a aplicação dos
índices da Convenção Coletiva e
alerta para greve, caso o patronato
desrespeite o “reajuste digno”

A mulher é maioria na sociedade brasileira – 51,5%, de acordo com o
IBGE –, e já são responsáveis por sustentar 37,3% das famílias. Sua
participação no mercado de trabalho vem aumentando cada vez mais, e
apesar disso hoje ainda existe um abismo entre os salários para a mes-
ma função exercidos por mulheres e homens (cerca de 30% menos).

O 8 de março é uma data histórica de luta das mulheres, que lança
luz sobre diversas pautas enfrentadas todos os dias por milhões de com-
panheiras.

GRANDE ENCONTRO - Neste sentido a CUT realizará este ano o
primeiro encontro de trabalhadoras, que deve reunir mais de mil mulhe-
res entre 27 e 29 de março, em Brasília, e definirá um documento para
levar à presidenta Dilma e aos governos estaduais.

Dulcilene Moraes, secretária da Mulher da Conticom, destaca que “no
setor da construção, que é 90% masculino, a diferença salarial é muito
grande, sem contar o assédio. Precisamos estar unidas e organizadas
para combater com consciência esses abusos”.

Categoria também exige melhorias nas áreas de saúde e segurança

8 DE MARÇO: IGUALDADE, LIBERDADE E AUTONOMIA!


