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O
Reajuste será de 9% nos pisos

SINTRACOM CONCÓRDIA-SC DOBRA RESISTÊNCIA
PATRONAL E GARANTE AUMENTO REAL DE SALÁRIO

Acordo foi fechado pelo Sindicato após três rodadas de negociação

Sindicato dos Trabalhadores da
Construção do Alto Uruguai Cata-
rinense (Sintracom) fechou a Con-

venção Coletiva da Construção de 2017
após três rodadas de negociação e muita
resistência patronal.

MAIORIA -  O acordo foi de reajuste
de 9% para os pisos salariais - o que
abrange a maior parte da categoria - e
6,58% - ou seja, reposição da inflação -
para quem recebe acima dos pisos. A
data-base dos trabalhadores é janeiro e o
reajuste já está valendo.

Na avaliação do presidente do Sintra-
com, Vilmar Barro, “apesar de ter sido uma
negociação difícil, saímos com um resul-
tado bastante positivo de ganho real nos
salários da maioria dos trabalhadores”.

O Sindicato dos Trabalhadores da
Construção Pesada do Paraná (Sintra-
pav Paraná) divulgou, na última semana,
seu calendário fechado com mais de 50
assembleias para discutir nos canteiros
de obra a pauta de reivindicações da
Campanha Salarial 2017. A entidade con-
vocou o conjunto dos trabalhadores da
construção pesada de todo o estado para
se somarem à mobilização.

NO PARANÁ, SINTRAPAV ORGANIZA MAIS DE 50 ASSEMBLEIAS NOS
CANTEIROS DE OBRA PARA DEBATER AS PROPOSTAS DA CATEGORIA

Nos próximos meses os canteiros de
obras, frentes de serviço, pátios e sedes
de empresas do setor receberão a visita
dos dirigentes sindicais para a realização
das assembleias de construção e apro-
vação da pauta de reivindicações deste
ano. “Será o momento dos trabalhadores
apresentarem suas sugestões para as
negociações em torno da renovação da
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da

categoria, instrumento que regulamen-
ta as condições de trabalho na constru-
ção pesada do Paraná”, afirmou Raimun-
do Bahia, diretor do Sindicato.

PRIORIDADES - Na pré-pauta de rei-
vindicações está a recomposição da in-
flação e ganho real nos salários, a am-
pliação da PLR (Participação nos Lu-
cros e Resultados) e o aumento do tí-
quete refeição.

FEDERAÇÃO E SINDICATOS DO MATO GROSSO DO SUL ENTREGAM PAUTA
UNITÁRIA AOS PATRÕES

A Federação dos Trabalhadores na
Construção Civil (FetracomMS), o Sindi-
cato dos Trabalhadores da Construção de
Campo Grande (SintracomCG) e o Sindi-
cato dos Trabalhadores da Construção de
Dourados entregaram uma pauta unitária
de reivindicações para o patronato.

PROPOSTA COLETIVA - Protocolada
no dia 19 de fevereiro, a pauta foi elaborada
a partir de assembleias realizadas com os
trabalhadores nos canteiros no início deste
ano. Entre os principais pontos de reivindi-
cação estão: reajuste salarial de 10%, para
garantir ganho real nos salários; plano de
saúde; participação nos lucros e resulta-
dos; combate à terceirização e assédio
moral; entre outros.

“Agora é esperar o posicionamento dos
patrões. Assim que eles se manifesta-
rem será marcada uma mesa redonda de

negociações”, afirmou José Abelha Neto,
presidente do SintracomCG.

SOLUÇÃO - A data-base dos trabalha-
dores da construção civil no estado é o
mês de março e a expectativa é resolver

o dissídio o mais rápido possível. No ano
passado, foram necessárias várias para-
lisações nos canteiros de obras para que
os patrões cedessem, o que aconteceu
apenas no mês de maio.

Entidades defendem reajuste salarial de 10%, plano de saúde e PLR
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15 DE MARÇO: CUT, CENTRAIS E MOVIMENTOS SOCIAIS VÃO
PARALISAR O PAÍS CONTRA O ASSALTO DE TEMER À PREVIDÊNCIA

A

PARA ELISEU PADILHA, COM “ESPERANÇA”, SOFRIMENTO DO
POVO COM A REFORMA VAI DURAR “APENAS” UMA DÉCADA

próxima terça-feira, 15 de março,
será o Dia Nacional de Paralisação
Contra a Reforma da Previdência

armação presentada pelo desgoverno Te-
mer para assaltar direitos e pôr fim à apo-
sentadoria. Frente ao ataque, a CUT e as
demais centrais, junto aos movi-
mentos sociais, estão convocando
a classe trabalhadora para ir às ruas
e barrar mais esse retrocesso do
governo ilegítimo.

ATROPELO - A proposta de Mi-
chel Temer, feita sem qualquer dis-
cussão com a sociedade, pretende
igualar a idade mínima de 65 anos
entre homens e mulheres e 49 anos
de contribuição ininterruptas. De
fato, esta tal “idade mínima” é um
disfarce, visto que o trabalhador que
contribuiu todos esse anos, com
certeza terá muito mais de 65 anos Avenida Paulista voltará a ser palco de protestos

(a menos que comece a trabalhar e con-
tribuir aos 16, e não fique desempregado
por nenhum ano sequer). Se a mudança é
ruim para todos, seria ainda pior para as
mulheres.

SANGRIA SEM FIM - No entanto, en-

quanto o governo procura tirar tudo o que
pode do povo, gastou em 2016 mais de
R$ 407 bilhões com desvios aos bancos.
Para conseguir tanto dinheiro, o governo
tira de todas as partes, principalmente da
Seguridade Social. Um dos mecanismos

de assalto à Previdência é a DRU
(Desvinculação de Receitas da
União), em que os recursos que
eram, por lei, destinados à saú-
de, previdência e programas soci-
ais, além de diversas outras pas-
tas, são sugados para ‘outros fins’,
entre eles para o setor financeiro.

MOVIMENTAÇÃO - Nos es-
tados, o movimento em defesa da
Previdência está realizando audi-
ências públicas, plenárias, pan-
fletagens e seminários para mo-
bilizar a sociedade contra mais
este atentado dos golpistas.

Panfletagens, plenárias, audiências públicas e seminários aumentam a pressão contra o desgoverno

O ministro-chefe
da Casa Civil, Eliseu
Padilha, reafirmou re-
centemente, que o ob-
jetivo do “ajuste fiscal”
do governo é subme-
ter os brasileiros à mi-
séria por 10 anos, para
depois “haver uma ex-
pectativa de melhora
da economia”.

RETROCESSO -
Segundo ele, “depois de vencidos os dez

p r i m e i r o s
anos da nos-
sa reforma
fiscal, nós te-
remos já na
e c o n o m i a
uma nova fi-
s i o n o m i a
com maior
desenvolvi-
mento. Essa
é a nossa

esperança”, declarou Padilha.

SILÊNCIO - A fala do ministro - que
encontra-se afastado por razões de saú-
de - foi realizada após ele ter usado por
20 minutos o microfone da Comissão
Especial da Câmara da Reforma da Pre-
vidência e ter saído sem responder ne-
nhuma pergunta sobre o suposto déficit
da Previdência divulgado pelo governo.
O ministro se aposentou com 53 anos.

Para os participantes da audiência,
a saída do ministro foi mais uma de-
monstração da falta de diálogo do go-
verno e desrespeito com a população.

A relatoria da reforma da
Previdência, que teve como indicado
o deputado Arthur Maia, está sendo
questionada por deputados na
Câmara Federal, devido às
denúncias de que ele recebeu
doações ilegais de empresas e
bancos.

Nesta semana, foi registrada
uma reclamação questionando a
indicação de Maia, ressaltando que
o deputado recebeu cerca de R$ 1,2
milhão em doações de campanha.
De acordo com os parlamentares,
Maia quebra o Código de Ética ao
relatar uma matéria de interesse de
seus doadores. Os denunciantes
exigem que o presidente do
colegiado indique outro nome para
a relatoria.

RELATOR DA PEC QUE ASSALTA PREVIDÊNCIA RECEBEU MAIS DE 1,2 MILHÃO DE BANCOS 

Temer e seu ministro-chefe, Padilha


