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Trabalhadores tomam as ruas contra o retrocesso. Pressão popular fez votação do PL 4330 ser adiada

Em Recife (à esquerda) e São Paulo (à direita) dezenas de milhares de brasileiros deram o recado

CUT, SINDICATOS E FEDERAÇÕES DO MS RECEBEM OS PARLAMENTARES TRAIDORES NO AEROPORTO
O movimento  sindical  do

Mato Grosso  do Sul  recep-
cionou os deputados inimigos
dos  trabalhadores  no  aero-
porto de Campo Grande.
Os sindicalistas usaram do

bom  humor  para  denunciar
os traidores, que votaram a fa-
vor do projeto de terceirização.
O objetivo do ato foi alertar para
os crimes dos parlamentares e não deixar que a população os esqueça,
deixando claro que a luta contra o PL 4330 continua. Ao chegar no
aeroporto os deputados se deparavam com cartazes de “Procurado”. 

Na terça-feira (15) milhares de pessoas par-
ticiparam de atos em todo o país do “Dia
Nacional de Paralisação contra o Projeto

de Lei 4330”. Os trabalhadores rechaçaram nas
ruas o projeto que dá direto às empresas demi-
tirem para contratar terceirizado, com diminui-
ção de salários, de direitos e aumento da jorna-
da de trabalho.  

BASTA - De Norte a Sul ecoaram palavras
de ordem contra o presidente da Câmara, Eduar-
do Cunha, e discursos que combatiam pautas
da direita como o PL 4330. 

AÇÃO- As ações em todo o Brasil foram co-
ordenadas pela CUT, centrais sindicais e movi-
mentos sociais, que paralisaram rodovias, inter-
romperam a circulação de ônibus, trens e metrô
em diversas capitais, além de provocar o fecha-
mento de agências bancárias, entre outras ativi-
dades. Os atos cooperaram para mostrar a Bra-
sília  que  os  trabalhadores  brasileiros  não
aceitarão o PL 4330, e culminaram com o adia-
mento da votação do projeto. 

VITÓRIA - “Continuaremos  lutando cons-
tantemente para barrar o retrocesso.  O adiamen-
to da votação foi uma vitória. Precisamos cons-
truir a melhora do projeto no Senado”, declarou
Claudio da Silva Gomes, presidente da Confe-
deração Nacional dos Trabalhadores nas Indús-
trias da Construção e da Madeira (Conticom). 
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PARANÁ: OPERÁRIOS AMEAÇAM PARAR OBRAS DA
THÁ CASO CONSTRUTORA NÃO PAGUE TERCEIRIZADOS

A construtora Thá, conhecida na ca-
tegoria pelo apelido de "balaio de
gatos", atravessa mais um grave

problema. Cerca de cinquenta trabalhado-
res da empreiteira Sudoeste, terceirizada
da Thá, fazem protestos desde a última
sexta-feira (10) em empreendimento loca-
lizado na rua Visconde de Guarapuava,
bem em frente ao Shopping Curitiba.
A Thá fez um repasse de aproximada-

mente R$ 300 mil à terceirizada, mas os
salários e benefícios dos trabalhadores
referentes ao mês de março não foram
pagos e o gato simplesmente sumiu.

Contagem regressiva: “Balaio de gatos” terá que
resolver problemas que gerou para 50 trabalhadores

Na quarta-feira (15) os
trabalhadores terceiriza-
dos bloquearam uma das
vias da rua Visconde de
Guarapuava. Na quinta-
feira (16) toda a obra foi
paralisada, um gesto de
solidariedade dos demais
trabalhadores com os fun-
cionários da empreiteira
Sudoeste.
O Sintracon Curitiba deve intensificar

ainda mais os protestos e paralisar todas
as obras da Thá na cidade caso a empre-

sa não efetue até esta quinta o pagamen-
to dos salários, benefícios e verbas resci-
sórias dos trabalhadores da Sudoeste.

O Sindicato dos Trabalhadores
da Construção Civil de Curitiba e
Região Metropolitana  (Sintra-
con Curitiba)  realizou a primeira
assembleia de debate e aprovação
da pauta de reivindicações para a
Campanha Salarial 2015 no dia 10
de abril.
A atividade aconteceu no audi-

tório da nova sede social da enti-
dade e ouviu as sugestões dos tra-
balhadores para a negociação da
renovação da Convenção Coletiva
de Trabalho (CCT) com o sindical
patronal (Sinduscon). Entre os pon-
tos, destaque para o aumento real (índice
acima da inflação) nos salários e benefícios
econômicos, redução da jornada de tra-

ASSEMBLEIA INICIA CONSTRUÇÃO DA PAUTA DA CAMPANHA SALARIAL EM CURITIBA 

balho de 44 para 40 horas semanais sem
diminuição dos salários, participação nos
lucros e resultados, fornecimento das re-

feições de almoço e jantar (no caso
de trabalho noturno), pagamento dos
remédios pelas empresas em caso de
acidente de trabalho ou doença labo-
ral, fornecimento de cesta básica e
auxílio escolar, entre outros.  

MOBILIZAÇÃO - Na última quinta-
feira (16), assembleias também foram
realizadas nas subsedes de Araucá-
ria, Campo Largo, São José dos Pi-
nhais e Pinhais, assim como nos bair-
ros  do Agaraú (São  José  dos
Pinhais), Caximba (Curitiba) e no mu-
nicípio de Rio Negro.
A pauta de reivindicações será sis-

tematizada e entregue ao Sinduscon para
iniciar as tratativas. A data-base da cate-
goria vence em 1º de junho.

Na última  terça-feira  (14),  em Porto
Velho, aconteceu a primeira rodada de
negociação entre o Sindicato dos Traba-
lhadores na Indústria da Construção Civil
de Rondônia (Sticcero), representantes
das empresas nas usinas de Santo Antô-
nio, de Jirau e da construção pesada em
Rondônia. 
O presidente da Conticom, Cláudio da

Silva Gomes, apresentou todos os pon-
tos que foram acordados e sugeridos pe-
los trabalhadores  em assembleias reali-

COMEÇAM NEGOCIAÇÕES SOBRE  ACORDO COLETIVO EM JIRAU E SANTO ANTONIO
zadas pelo Sticcero. Diversos itens da pro-
posta  para  o  Acordo  Coletivo  de
Trabalho serão discutidos
na nova rodada de nego-
ciação. 
Para  o  presidente

da Conticom “há interes-
se entre os trabalhadores
e  empresas  em  fechar
um acordo que atenda as
duas partes”. “Vamos dar continuidade às
discussões até que possamos fechá-lo e

encaminhar ao Ministério do Trabalho e
Emprego para conhecimento e aprova-

ção”, acrescentou. 
O  presidente

do Sticcero, Raimundo
Toco  ,  e  o  secretário
geral, Clébio Lobato,
saíram da reunião satis-
feitos com o andamento
das negociações e estão

otimistas quanto a um resultado satisfa-
tório para a categoria. 

Na última quinta-feira(16) os trabalha-
dores da construção de João Pessoa/
PB estiveram reunidos em assembleia
geral para discutir a campanha salarial.
A  categoria  decidiu  fazer  uma

CAMPANHA SALARIAL EM JOÃO PESSOA REIVINDICA 14% DE AUMENTO
contraproposta de 14% para o sindicato
patronal que, até o momento, só ofereceu
6% de reajuste, sem nenhuma melhoria
na alimentação.

PRESSÃO NA BASE - Uma nova as-

sembleia  foi  marcada  para quarta-
feira (29) quando  o  Sindicato espe-
ra avanços na proposta patronal. Caso
contrário, a categoria irá cruzar os bra-
ços a partir do dia 4 de maio. 

Categoria afirma que não vai aceitar migalhas

Terceirizados bloquearam rua da capital paranaense


