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O Sindicato dos Trabalhadores da Construção de Guarulhos
(Sindcongru) realizou uma manifestação no saguão do
Aeroporto Internacional de Cumbica, na última terça-feira (23),
exigindo o pagamento das rescisões de 100 operários que
foram demitidos no mês passado e estão até agora sem baixa
na carteira.

OMISSÃO DE RESPONSABILIDADE - A empresa
responsável pelo contrato das obras no aeroporto é a GRU,
que se recusa a fazer o depósito afirmando que a
responsabilidade é da terceirizada, Engecique, que segundo
a GRU não tem verba para realizar os pagamentos.

MINISTÉRIO PÚBLICO -  O diretor do sindicato, Marcelo
Santos, informou que já foram realizadas duas reuniões com
o jurídico da GRU para buscar soluções, mas que a empresa
“fica empurrando com a barriga”. “Na última quinta-feira,
realizamos uma mesa redonda no Ministério Público em que
foi combinado que a GRU apresentaria soluções até ontem
(22), o que não ocorreu. Nós não podemos ficar de braços
cruzados diante essa situação”, afirmou o dirigente.

Marcelo também comentou que quando a Engecique demitiu
os 100 trabalhadores, a GRU afirmou que faria o pagamento
das rescisões, e agora se nega. “A GRU é responsável solidária
e não pode se abster desta maneira, nós vamos denunciar e
brigar pelo direito dos trabalhadores,” completou.

SINDICATO E OPERÁRIOS PROTESTAM NO AEROPORTO DE GUARULHOS
CONTRA CALOTE DA GRU E TERCEIRIZADA

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO HOMENAGEIA
TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO

A

Cerimônia no Plenário Juscelino Kubitscheck reuniu
expressivas lideranças sindicais, que sublinharam
importãncia da categoria para o desenvolvimento nacional

Assembleia Legislativa de São Paulo realizou uma se-
ção solene, na última sexta-feira (26), em homenagem
aos trabalhadores da construção civil e da indústria

moveleira paulista.
Foram homenageados diversos dirigentes sindicais repre-

sentantes da categoria, entre eles Claudio da Silva Gomes, pre-
sidente da Conticom;
Luiz Queiroz, vice pre-
sidente da Conticom;
Josemar Bernardes,
presidente da FSCM/
CUT; Luiz Albano,
João Batista e Rober-
to Lopes, represen-
tantes do Sinticom
Campinas.

PRESTÍGIO - Es-
tiveram também pre-
sentes dirigentes do
Sindicato da Constru-
ção de Guarulhos
(SindconGru) e de
São Bernardo do Cam-
po (SintracomSBC),
além do presidente li-
cenciado da Federa-
ção da Construção do
Espírito Santo (Fetra-
conmag), Aécio Leite.

INICIATIVA - A homenagem aconteceu no Plenário Jusceli-
no Kubitscheck de Oliveira. A iniciativa foi do deputado Luiz Fer-
nando Teixeira (PT).

O deputado Luiz Fernando
Teixeira, autor da proposição,
ao lado do vice-presidente da
Conticom/CUT, Luiz Queiroz

Presidente da Conticom/CUT, Claudinho (acima)
reitera que as entidades estão mobilizadas para
defender direitos e barrar retrocesso golpista

Líderes sindicais de São Paulo e do Espírito Santo
agradecem o apoio do legislativo à categoria

No saguão do aeroporto, o grito forte por justiça
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CUT E MOVIMENTOS REALIZAM ATO PRÓ-DEMOCRACIA:
“ROSAS CONTRA O ÓDIO DOS GOLPISTAS”

esta segunda-feira (29), a presi-
denta Dilma Rousseff fará pes-
soalmente sua defesa no Sena-

do Federal contra o processo de impea-
chment, os movimentos sociais, CUT,
Frente Brasil Popular e Frente Povo sem
Medo farão um conjunto de atividades na
capital federal.

DECISÃO - “Este é o momento deci-
sivo da luta que a CUT vem travando, jun-
to com movimentos sociais parceiros, con-
tra o golpe e em defesa da democracia e
dos direitos”, diz a central sindical em nota.

N
As manifestações começaram às 8h

com a recepção de Dilma, em frente ao
Senado, pelas entidades. A CUT levou ro-
sas para enfrentar o ódio dos golpistas.

“O cenário que temos no Senado é di-
ferente do cenário na Câmara. Em abril, a
opinião pública apoiava o golpe. Hoje, há
um entendimento de que o golpe aprofun-
dou a crise política e econômica no Bra-
sil”, diz Vagner Freitas, presidente da CUT.
“Não vamos nos calar. Iremos exigir que
os senadores não votem pelo golpe”,
acrescenta.

O Sindicato dos Trabalhadores da
Construção de João Pessoa (Sintricom-JP)
realizou na quinta-feira (25) a primeira roda
de diálogo com operários da construção
civil, contando com a presença de cerca
de 60 companheiros. A ação visa discutir
a conjuntura política, estimulando o deba-
te para entender melhor a situação crítica
que o país está passando.

INTERESSE - Para o presidente do sin-
dicato, Paulo Marcelo, “os trabalhadores

SINTRICOM JOÃO PESSOA PROMOVE RODA DE DIÁLOGO COM A CATEGORIA
demonstraram não apenas interesse pelo
tema, mas também conhecimento sobre o
que está acontecendo”. Entre a pauta teve
destaque a discussão sobre as ameaças
aos direitos dos trabalhadores e como
isso afetará a categoria.

O Sintricom-JP quer realizar esses
encontros uma vez por mês e, dessa for-
ma, estimular a categoria a pensar e dis-
cutir sobre diversos temas relevantes
como direitos, saúde, política e educação. 

A Coordenação Nacional do Macros-
setor Indústria definiu em sua reunião de
planejamento, realizada na última segun-
da-feira (15), que a prioridade número 1
neste momento é a luta
contra o desemprego.

 “Diante do agravamen-
to da situação econômica
e política, bem como dian-
te dos impactos sociais
do que temos vivido des-
de 2014, com o fechamen-
to de mais de 1,3 milhões
de empregos formais no
Macrossetor da Indústria,
são urgentes ações que
alterem esse quadro de
desemprego generaliza-
do”, afirma o documento aprovado.

Conforme denuncia o Macrossetor,
“essa crise econômica e política vem re-
forçar o prolongado período de desestru-
turação do parque produtivo nacional,
materializando em sua crescente defa-
sagem tecnológica, além da desnacio-
nalização de suas cadeias produtivas, ‘re-
primarização’ das exportações e aumen-
to das importações”.

COMBATE À TERCEIRIZAÇÃO - O
documento destaca ainda a necessidade

COORDENAÇÃO NACIONAL DO MACROSSETOR INDÚSTRIA
DA CUT: “PRIORIDADE É LUTAR CONTRA O DESEMPREGO”

Paulo Marcelo: ampliar o debate
na base para potencializar ação

de combater a terceirização,  defender a
Previdência Social, assegurando a fór-
mula 85/95 e acabando com o fator pre-
videnciário; retomar o investimento pú-

blico e privado em infraestrutura produtiva
e nos setores de energia, em especial a
Petrobrás.

Para o presidente da Conticom,
Claudio da Silva Gomes, “também é im-
portante destacar a deliberação acerca
das intervenções da CUT junto ao go-
verno. Nós o consideramos ilegítimo,
mas suas ações têm validade, então não
podemos deixar os trabalhadores terem
mais prejuízos por falta de uma ação
mais consistente por parte da Central”.

O Sindicato dos Trabalhadores da
Construção de Campo Grande (Sintra-
com) esteve na última quinta-feira (25) vi-
sitando o canteiro de obras do Hospital
do Trauma, no centro da cidade. A obra
foi retomada recentemente e é de respon-
sabilidade da Construtora Poligonal. O
objetivo da visita foi fiscalizar se as nor-
mas de segurança  estabelecidas em lei
estavam sendo seguidas.

DEFESA DOS DIREITOS - Durante a
visita, a direção do sindicato conversou
com os operários sobre a atual conjuntu-
ra política e econômica do país. “Esta-
mos preparando uma grande mobilização
em defesa dos direitos trabalhistas. O
governo Temer criou vários monstros para
destruir benefícios conquistados com
muita luta”, explicou José Abelha, presi-
dente do Sintracom.

SINTRACOM/CG VISITA OBRA
DO HOSPITAL DO TRAUMA

Claudinho ao lado das companheiras Cida
(Vestuário) e de Lu Varjão (Químicos)

“Este é o momento decisivo da luta que a CUT vem travando”, afirmou o presidente da Central, Vagner Freitas

Em pauta a defesa dos direitos


