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CUT e movimentos sociais fazem 1º de Maio de luta no Vale do Anhangabaú, em São Paulo

O

Trabalhadores disseram não ao retrocesso do PL 4330 e das MPs 664 e 665

ESPETACULAR VITÓRIA DOS TRABALHADORES DAS USINAS DE JIRAU E SANTO ANTÔNIO

1º de Maio é um dia de luta por
ampliação de direitos da classe
trabalhadora e de reflexão sobre

as suas conquistas em todo o mundo. A
história que se tem registro começa em
1886, quando trabalhadores de Chicago
(EUA) fizeram uma greve geral para rei-
vindicar redução da jornada de trabalho -
de até mais de 16 horas diárias - para 8
horas. A polícia entrou em confronto. De-
zenas de manifestantes foram feridos e
alguns mortos. Anos depois, vários países
reconheceram a data como feriado, en-
tre eles, o Brasil, a partir de 1925.

Neste Dia 1º de Maio, nós trabalhado-
res estamos nas ruas, reivindicando res-
peito aos direitos duramente conquista-
dos e por sua ampliação.

EM DEFESA DOS DIREITOS, CONTRA
O “AJUSTE FISCAL”: Continuaremos a
pressão contra a aprovação do PL 4330,
que retira direitos de todos os trabalha-
dores ao permitir a terceirização sem li-
mites, em todas as funções de qualquer
empresa e setor. Também continuaremos
mobilizados contra a Medida Provisória
(MP) 664, que muda as regras para a
concessão do auxílio-doença e pensão
por morte, e contra a MP 665, que difi-
culta o acesso ao seguro-desemprego e
ao abono salarial. Somos contra a políti-
ca de “ajuste fiscal” que penaliza o traba-
lhador, que gera desemprego e recessão.
Defendemos a taxação das grandes for-
tunas, como primeiro passo para uma re-
forma tributária em nosso País.

EM DEFESA DA DEMOCRACIA,
CONTRA A INTOLERÂNCIA: Nossa luta
também é pela manutenção do estado
democrático de direito, contra a onda
golpista em curso, que, caso vitoriosa, tra-

rá retrocessos para a classe trabalhado-
ra, para a juventude e para as mulheres.
Nossa luta é contra o preconceito de gê-
nero, raça e etnia, crença, orientação se-
xual, ideologia política e outras opressões.

CORRUPÇÃO SE COMBATE
COM O FIM DO FINANCIAMENTO EM-
PRESARIAL DE CAMPANHA:  Corrup-
ção se resolve com reforma política, com
a proibição do financiamento empresarial
de campanha e não com golpe de Esta-
do. Enquanto essa forma de financiamen-
to não for proibida, o sistema político bra-
sileiro continuará a servir aos interesses
das empresas que financiam as campa-

nhas, e não às necessidades do povo bra-
sileiro.

EM DEFESA DA PETROBRÁS E DO
PRÉ-SAL, PATRIMÔNIOS DO POVO: A
Petrobrás é do povo brasileiro e não das
multinacionais nem dos patrões! Os ata-
ques à empresa por parte do empresaria-
do e de seus representantes contam com
o apoio da grande imprensa e tem o ob-
jetivo de enfraquecer esse patrimônio bra-
sileiro para que se possa privatizá-lo.
Querem que os recursos do Pré-Sal, que
deveriam ser destinados à saúde e edu-
cação, sejam desviados, aumentando ain-
da mais os lucros dos patrões.

Na última semana foram finalizadas as negociações com paralisações
nas Usinas de Santo Antônio e Jirau, em Rondônia. Depois da decisão do
Tribunal Regional do Trabalho (TRT), que julgou a greve ilegal e estabele-
ceu penalidades ao Sindicato e aos trabalhadores, ninguém se intimidou.

O Sindicato dos Trabalhadores da Construção de Rondônia (Sticcero),
com apoio da CONTICOM na coordenação das negociações, fechou acor-
do com reajuste de 10% para todos os trabalhadores, cesta básica de R$
450,00 e R$ 325 para salários maiores que R$ 3.124,00, sendo garantida
a renovação de todas as demais cláusulas, sem alteração.

Segundo Claudio da Silva Gomes, presidente da CONTICOM, “mesmo os
trabalhadores de Santo Antônio tendo aprovado 8,8% de reajuste na última
assembleia, conseguimos ampliar para 10%. Parabéns aos bravos traba-
lhadores e dirigentes que souberam apoiar e lutar para que o Sindicato
proporcionasse vitória tão expressiva. Somos CUT e construímos a luta”.
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SINDICALISTAS PROTESTAM NA PORTA DA HOLCIM
EM MG CONTRA FUSÃO E POR MELHORES SALÁRIOS

A diretoria do Sinticomex
(Sindicato dos Trabalhado-
res nas Indústrias da

Construção, do Mobiliário, do Már-
more, Calcário e Pedreiras de Pe-
dro Leopoldo e Região), em Mi-
nas Gerais, realizou um protesto
no último dia 28 na portaria da Fá-
brica da Holcim, fabricante do ci-
mento Ciminas.

PALHAÇADA - Usando nariz
de palhaço e apitos, funcionários
da empresa chegaram para traba-
lhar embaixo de muito barulho. Os
sindicalistas distribuíram uma carta para
os funcionários explicando sobre as prin-
cipais reivindicações.

O protesto realizado pelo Sindicato é
por melhores salários e pelo reajuste do
ticket alimentação, além da posição con-
trária à fusão entre as duas maiores fa-

bricantes de cimento do mundo, Lafarge e
Holcim. O lema do protesto, que segundo
o Sindicato, aconteceu em nível mundial
é: “Nada de fusão sem direitos de saúde e
segurança para os trabalhadores”.

“As atitudes da Holcim só podem ser
classificadas como palhaçada. A empre-

sa se recusa a voltar à mesa de
negociação do Acordo Coletivo
2014/15 para oferecer uma propos-
ta que os trabalhadores mereçam.
Primeiro, retirou a proposta de au-
mento real. Depois, deu o reajuste
da inflação, sem negociar. E o pior
é o ticket que não foi corrigido até
hoje. Que incoerência!”, diz a car-
ta entregue aos trabalhadores. “Se
aceitarmos a proposta da Holcim em
assembleia, a empresa jamais dará
aumento reais novamente ou me-
lhorará benefícios em futuras ne-

gociações”, alertou o Sindicato.
PARALISAÇÃO- O protesto na porta

da fábrica durou cerca de uma hora e
contou ainda com a participação de dois
palhaços contratados pelo sindicato. O
Sinticomex também não descarta uma
possível greve.

Atuação da fabricante do cimento Ciminas revolta trabalhadores em Pedro Leopoldo

Fusão da Lafarge com a Holcim: problemas à vista

As eleições ocorridas nos dias 29 e
30 de abril para a diretoria do Sindica-
to dos Trabalhadores da Construção Ci-
vil, Montagem e Construção Pesada do
Sul Fluminense confirmou a Chapa 1,
cutista, para a gestão 2015/2019.  Com
a participação de 2001 votantes, a Cha-
pa 1, encabeçada pelo presidente Se-
bastião Paulo, foi eleita com 1929 vo-
tos, sendo 42 brancos (2%) e 30 nulos
(1,6%).

TRANSPARÊNCIA - A eleição ocor-
reu das 8h às 18h, em 10 pontos de
votação, com cinco urnas fixas e cinco
itinerantes. A apuração aconteceu ain-
da no inicio da noite do dia 30 de abril

ELEIÇÃO DA SINDICATO SUL FLUMINENSE CONFIRMA CHAPA CUTISTA NA DIRETORIA

e foi acompanhada por várias represen-
tações sindicais da Conticom, da CUT/RJ
e presidentes de sindicatos representati-
vos da categoria no estado. Além destes
companheiros, fiscais, diretores e a co-

missão organizadora asseguraram
transparência e lisura na condução de
todo o processo eleitoral.

PARTICIPAÇÃO - “Mesmo concor-
rendo como chapa única, conquistamos
96,04% de aprovação da categoria, o
que significa um grande reconhecimen-
to pelo trabalho realizado”, afirmou  o
presidente Sebastião Paulo, agradecen-
do à participação da categoria, que
compareceu às urnas. “Esse resultado
confirma também a vitória da catego-
ria, porque a nossa prioridade é conti-
nuar na luta em defesa da vida e dos
direitos dos trabalhadores”, completou
o dirigente cutista.

Um dia após o Dia Mundial da Educação, os professores públicos esta-
duais do Estado do Paraná foram barbaramente reprimidos pela Polícia
Militar.

As imagens são chocantes. Acontecimentos desse tipo poderiam ser
pensados durante a ditadura militar, dificilmente nos dias de hoje.

Os professores paranaenses haviam suspendido temporariamente a gre-
ve, demonstrando disposição de negociação. No entanto, o truculento go-
verno de Beto Richa (PSDB) demonstrou, mais uma vez, que nos governos
tucanos a educação é tratada com descaso e violência.

A CUT, que está desde o início junto com os professores do Paraná,
manifesta sua total e irrestrita solidariedade aos/às educadores/as,  e repu-
dia veementemente a atitude do governador paranaense por não negociar
com o funcionalismo e principalmente, pela irresponsabilidade ao ordenar
tamanha violência contra os/as professores/as.

Todo apoio aos/às professores/as paranaenses.
Viva a APP Sindicato.

Executiva Nacional da CUT

CUT REPUDIA ATAQUE AOS PROFESSORES DO PARANÁ

Vitória da unidade e da mobilização

Repressão deixou mais de 200 feridos


