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DIRIGENTES DO MSI DA CUT PROMOVEM SEMINÁRIO
E COBRAM MEDIDAS ESTRUTURAIS PARA A INDÚSTRIA

GARRA E ENERGIA: SINTRAMON DE ITABORAÍ-RJ ELEGE NOVA DIRETORIA

Dirigentes nacionais da CUT e das cin-
co confederações cutistas que com-

põem o Macrossetor Indústria (metalúrgi-
cos, têxteis, químicos, trabalhadores na
alimentação e na construção) entregaram
no último dia 25 de julho um documento
ao ministro Mauro Borges, do Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio, defenden-
do a adoção de medidas estruturais de
estímulo à indústria nacional.

O Ministro participou do Seminário
“Diagnóstico e Perspectivas da Política
Industrial Brasileira”, promovido pelo
Macrossetor da Indústria da CUT (MSI) e
que teve início na quinta-feira (24), em
Guarulhos (SP).

No documento entregue ao final do
seminário, os trabalhadores avaliam que,
embora o Plano Brasil Maior tenha sido
uma iniciativa acertada para conferir maior
competitividade à indústria nacional, “as
medidas (do Plano) têm se mostrado

Cerca de 50 dirigentes do Macrossetor Indústria entregaram documento ao ministro Mauro Borges

insuficientes, muito em função do
prolongado período de desestruturação do
parque produtivo nacional, materializado
em sua crescente defasagem tecnológica,

além da desnacionalização de suas
cadeias produtivas, ‘reprimarização’ das
exportações, aumento das importações
e desadensamento produtivo”.

Na última sexta-feira (25) a diretoria
do Sindicato dos Trabalhadores da Cons-
trução Civil de Manaus (Sintracomec-Am)
amanheceu em frente do canteiro de
obras da Cristal Engenharia, localizado na
Avenida Humberto Calderaro, Zona Cen-
tro-Sul de Manaus.

Os trabalhadores só entraram na em-
presa para iniciar sua jornada de trabalho
depois de participar da assembleia onde
rejeitaram por unanimidade o novo “Car-
tão Administrativo” criado pela empresa.

Os operários haviam denunciado ao
Sindicato que a empresa criou um cartão
que continha uma linha de crédito com o
valor de suas horas extras e outros adicio-
nais salariais, mas que eram obrigados a
efetuar compras num único estabeleci-

mento comercial, indicado
pela direção da própria
Cristal Engenharia.

DESRESPEITO  -  Para
o presidente do Sindicato,
Sassá, “foi uma atitude
abusiva, ilegal, autoritária e
que de maneira alguma tal
medida administrativa iria
ser aceita pelo Sintraco-
mec-AM, até porque, nem
mesmo no contra cheque
do trabalhador estes valo-
res iriam aparecer provocan-
do outras perdas aos funcionários”.

Os diretores de base, Wellington, Áti-
na e Alcilene, que também trabalham para
a Cristal Engenharia, foram os primeiros

Entre os dias 23 e 25 de julho foi
realizada a eleição do Sindicato dos
Trabalhadores Empregados nas
Empresas de Montagem e Manutenção
Industrial do Município de Itaboraí
(Sintramon), tendo votado 521 dos 715
filiados.

O pleito teve a participação dos
trabalhadores das principais empresas
que atuam no Complexo Petroquímico
do Rio de Janeiro (Comperj). Esta é a

primeira eleição após a fundação do
sindicato, em 2010. A nova diretoria eleita
em chapa única terá mandato de cinco
anos.

FORTALECIMENTO - Segundo
Marcos Hartung, vice-presidente do
sindicato e secretário de formação da
Conticom, “a ampliação da nossa
representação na base é uma conquista
muito importante na luta por melhorias
para a classe trabalhadora”. 
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a reunir-se com os trabalhadores da em-
presa e protestar. Após assembleia o Sin-
dicato tomou as medidas necessárias
para por fim ao cartão.
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Dirigentes nacionais da CUT e dos trabalhadores da construção,
alimentação, têxteis, químicos e metalúrgicos com o ministro Mauro Borges

Novo Cartão Administrativo da Cristal Engenharia
reprovado: “atitude abusiva, ilegal e autoritária”



COM PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DA CONTICOM,
NOVA DIREÇÃO DO SINTRACONST/ES TOMA POSSE

PARCERIA ENTRE SINDABC E SINDICATO DOS QUÍMICOS
REALIZA 5º CURSO DE FORMAÇÃO DE DIRIGENTES

Presidente do Sindicato, Paulo Peres resgata trajetória de lutas e conquistas da entidade no último período

Asolenidade de posse  do Sindicato dos Trabalhadores  da
Construção Civil do  Espírito Santo (Sintraconst-ES) foi reali-

zada no último dia 25 de julho e contou com a presença de
convidados de todo o país.

O presidente do sindicato, Paulo Peres destacou que “os
últimos anos foram os mais produtivos para o Brasil e para nós,
trabalhadores da construção e da montagem, pois
conquistamos, avançamos e crescemos”. “Com muitas lutas,
assembleias gigantes, greves e passeatas extremamente
participativas, avançamos em conquistas históricas. E hoje é
comum o peão ter seu carrinho e sua casa própria. Que bom,
depois de quinhentos anos de Brasil, um Partido de Trabalhadores
assume a presidência do Brasil e nos traz, além da fartura, a
disposição para a luta, luta por um futuro ainda melhor.”

Além das eleições foi discutida também a busca do contrato
nacional de trabalho para o setor da construção. O presidente
da Conticom, Claudio da Silva Gomes, esteve presente na
solenidade.

Em eleição finalizada no dia 31 de junho,
o Sindicato dos Trabalhadores da Construção
e do Mobiliário do Sul de Minas Gerais, levou
593 trabalhadores às urnas nas cidades de
Poços de Caldas, Pouso Alegre, Itajubá e
Andrada, que referendaram a chapa única.

Segundo o presidente do Sindicato,
Maurício Assis, “nos últimos 3 anos a entidade
passou por uma grande reestruturação porque
a CUT ganhou a eleição, e esse próximo
mandato será totalmente voltado para a base,
para a melhora da convenção coletiva e das
condições de trabalho”. “Estamos com duas
subsedes funcionando e perspectiva de abrir mais três”, acrescentou.

A eleição fluiu tranquilamente e contou com a participação de dirigentes da Conticom
e do Sindicato da Construção de Bauru.

ELEIÇÃO DO SINDICATO DO SUL DE MINAS TEM PARTICIPAÇÃO DE 86% DOS FILIADOS

O projeto do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias da
Construção e do Mobiliário de
São Bernardo do Campo e Dia-
dema (Sintracom), em parce-
ria com o Sindicato dos Quími-
cos do ABC, começou em maio
do ano passado, quando foi ela-
borada uma Plataforma de For-
mação para o sindicato da
construção que incluiu os cur-
sos que atentavam para as
maiores dificuldades da entida-
de e de seus dirigentes. O pro-
jeto faz parte de um programa
de formação política e sindical da CNQ
(Confederação Nacional do Ramo Quí-
mico), o Formaquim.

Desde lá, já foram ministrados cur-
sos de Organização Sindical de Base
(OSB), Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes (CIPA), Papel do Dirigente

Sindical, Comunicação para Ação Sindical,
voltados para os dirigentes do Sintracom.

Na última sexta-feira (1º) foi encerrado
o curso de Negociação Coletiva, desta vez
com a participação de dirigentes de mais
dois sindicatos da construção, de Salto e
de Mogi das Cruzes e Suzano. Segundo

Josenildo Melo, formador do Sin-
dicato dos Químicos do ABC, o
curso teve início em abril, com
quatro módulos de dois dias
cada, e discutiu temas como: er-
ros do negociador, preparação de
negociação, estratégia e tática,
matemática sindical e comunica-
ção na negociação sindical.

INCENTIVO - Para Admilson
Lucio Oliveira, “uma das coisas
que não tem preço para o movi-
mento sindical é a formação, e
precisamos valorizar. Só conse-
guimos sentir a mudança quan-

do a direção participa. Temos que co-
brar que o movimento sindical invista
mais em formação”. O presidente do sin-
dicato ainda informou que a parceria com
os Químicos continuará e que novos
cursos serão abertos e estarão à dispo-
sição dos sindicatos do ramo.

Popó (à esquerda), acompanhou a
apuração do pleito pela Conticom

Presidente da Conticom, Claudinho prestigiou o evento
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COM PARTICIPAÇÃO DE LULA, 14ª PLENÁRIA DA CUT ENTREGA
PLATAFORMA DA CLASSE TRABALHADORA À PRESIDENTA DILMA
“O que está em jogo nestas eleições é se vamos subir mais um degrau ou descer outros”, afirmou Lula

Lideranças cutistas de todo o país frisaram importância de aprofundar as mudanças

Vagner Freitas, presidente da CUT, ao lado do presidente Lula, na abertura da plenária

A14ª  Plenária  da  Central
       Única dos Trabalhado-
res (CUT) ocorreu entre os
dias 28 de julho e 1º de agos-
to, em Guarulhos/SP, reunin-
do mais de 600 delegados de
todo o país para debater as
principais bandeiras de luta e
pautas da Central.

MAIS AVANÇÕS - A aber-
tura contou com a presença
do ex-presidente Lula, que
enfatizou a importância das
eleições deste ano e do ple-
biscito popular pela reforma
política. Lula alertou: “o que
está em jogo nas próximas
eleições é decidir se vamos
subir mais um degrau ou des-
cer outros”.

COMPROMISSO - Já a
presidenta Dilma, presente
no encerramento, comprome-
teu-se, quando reeleita, a
manter todos os direitos tra-
balhistas, impedir a retirada
de qualquer avanço conquista-
do no mercado de trabalho nos
últimos anos e continuar o pro-
cesso de aumentos reais de
salários, a partir da promes-
sa de preservar a atual políti-
ca de valorização do mínimo,
instrumento que alavanca to-
dos os rendimentos trabalhis-
tas do país.

PROPOSTAS - Dilma re-
cebeu a Plataforma CUT da
Classe Trabalhadora, docu-
mento com propostas elabo-
radas pela Central para que
a candidata as adote como
programa de governo.

MAIS CRESCIMENTO - O
presidente da CUT, Vagner
Freitas, foi enfático ao defen-
der o apoio e pedir mais mu-
danças à candidata. “Quere-
mos mais crescimento com
distribuição de renda”. Entre
outras questões, o líder cutis-
ta reivindicou a redução da jor-
nada de trabalho para 40 ho-
ras sem redução de salários,
o fim do fator previdenciário,
que arrocha as aposentado-
rias, a regulamentação da
convenção 151 da OIT – que
trata de negociação no servi-
ço público – reforma agrária,
valorização da agricultura fa-
miliar e igualdade de direitos
para as mulheres.

Delegados e delegadas acompanharam atentamente a entrega da pauta à presidenta


