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MANIFESTAÇÃO EM DEFESA DA PETROBRÁS REÚNE
DIRIGENTES DE TODO O PAÍS NO RIO DE JANEIRO
Com a presença do ex-presidente Lula, evento alertou que campanha da mídia visa privatizar estatal

N a última terça-feira (24), a CUT, movi-
mentos sociais, militantes e intelec-

tuais realizaram um ato em defesa da Pe-
trobrás, na sede da Associação Brasileira
de Imprensa (ABI), no Rio de Janeiro. O
evento contou com a presença do ex-pre-
sidente Lula e demonstrou a disposição
das forças progressistas na defesa da es-
tatal, que é fundamental para o presente
e para o futuro do Brasil.

Para o presidente da CUT, Vagner Frei-
tas, “é fundamental que a população en-
tenda que o massacre que a Petrobrás
vem sofrendo nos últimos meses, em es-
pecial por parte da grande mídia, tem ob-
jetivos econômicos. Se eles – os donos
dos meios de comunicação – saírem vito-
riosos, o nosso projeto de desenvolvimen-
to econômico com justiça social, distri-
buição de renda e emprego decente corre
sérios riscos”.

NÃO AO ENTREGUISMO!  - Vagner
também alertou que “oportunistas de plan-
tão querem usar a conduta criminosa de
alguns funcionários de alto escalão para
preparar a empresa para a privatização. A
Petrobrás representa mais de 30% do PIB
brasileiro e vamos defender este patrimô-
nio contra qualquer tipo de interesse pri-
vatista ou do capital internacional”.

REVIGORANTE - Para Marcos Aurélio
Hartung, secretário de Políticas Sindicais
e Relações de Trabalho da Conticom, “o
ato foi revigorante. Ficou muito claro que
a classe trabalhadora tem que se unir nes-
te momento difícil para enfrentar o inte-

resse da elite nacional e das
multinacionais. A Petrobras é
a nossa principal empresa e,
antes de ser uma estatal, é
um patrimônio público brasi-
leiro que reúne o que tem de
mais avançado no Brasil em
engenharia, pesquisa, tecno-
logia e energia”.

ROYALTIES - Marcão também desta-
cou que este é um claro ataque à enge-
nharia nacional e à lei de partilha criada

CUT E STICCERO DENUNCIAM ATROPELOS DA
“ENERGIA SUSTENTÁVEL” EM JIRAU AO MPT

Na segunda-feira (23) o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção
Civil (STICCERO) e a CUT-RO encaminharam denúncia ao Ministério Público do
Trabalho (MPT), denunciando que os direitos de trabalhadores da Usina de Jirau,
previstos em Acordo Coletivo, estão sendo descumpridos. As entidades solicita-
ram, também, uma mediação com a Energia Sustentável do Brasil (ESBR) - dona
do empreendimento - responsável direta pelo desrespeito aos direitos trabalhistas,
ao mudar em 2014 a forma de contratação de empresas.

ACORDO - Desde 2009 inúmeros avanços e conquistas trabalhistas acontece-
ram em Jirau. Conforme negociação, todos os trabalhadores que atuassem dentro
da obra estariam abrangidos pelo acordo coletivo assinado com o STICCERO.

No ano passado, a ESBR, diferente do que era feito até então, passou a contra-
tar diretamente empresas para atuarem dentro da obra de Jirau. Como a Energia
Sustentável não é signatária do acordo coletivo, essas empresas não estão cum-
prindo diversos direitos.

Para o STICERO e para CUT-RO torna-se necessário que a ESBR assine o
acordo coletivo e passe a respeitar os direitos dos trabalhadores.

A Federação Solidária dos Sindica-
tos dos Trabalhadores da Construção
do Estado de São Paulo (FSCM/CUT)
realizará, na próxima sexta-feira (6), um
ato de lançamento da Campanha Sala-
rial da Construção 2015, em Guarulhos.

O evento reunirá os dirigentes dos
sindicatos filiados à CUT no estado, em
atividade nos canteiros de obra da cida-
de. À noite será realizada atividade no
teatro Adamastor.

 A Campanha Salarial Unificada exi-
ge aumento de salário real, melhoria nas
cláusulas sociais e melhores condições
de saúde e segurança. A pauta será for-
mulada e discutida com a categoria nos
próximos meses.

FEDERAÇÃO SOLIDÁRIA DE SP
LANÇA CAMPANHA SALARIAL NA
PRÓXIMA SEXTA EM GUARULHOS

durante o governo Lula. Para ele, “as mul-
tinacionais não querem que os royalties
voltem para a educação e a saúde”.

Presidente da CUT,
Vagner Freitas discursa
para o plenário lotado
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FANTASMA DA TERCEIRIZAÇÃO VOLTA A RONDAR TRABALHADORES

Projeto de Lei 4.330/04, que expan-
de a terceirização, foi desarquivado.

De autoria do ex-deputado Sandro Mabel
(PMDB-GO), o projeto está pronto para
votação no plenário da Câmara dos De-
putados. A votação do projeto em plenário
depende do presidente da Câmara, Eduar-
do Cunha (PMDB-RJ), que precisa incluir
a matéria na ordem do dia. Essa decisão é
tomada no âmbito do Colégio de Líderes.

O requerimento para desarquivamento
pedia o retorno à tramitação do PL 1.621/
07, do deputado Vicentinho (PT-SP), ane-
xado ao PL 4.330. Dessa forma, todas as
proposições que versam sobre terceiriza-
ção são resgatadas para iniciar a tramita-
ção de onde pararam no encerramento da
legislatura no dia 31 de janeiro de 2015.

Nesta fase do debate sobre o tema, o
movimento sindical precisa ficar atento,
pois há forte tendência de o projeto ir à
frente, tendo em vista a composição da
Câmara empossada no dia 1º de fevereiro
de 2015.

PL 4.330/04 é desarquivado e
está pronto para votação no
plenário da Câmara Federal

O

Trata-se de uma composição mais con-
servadora, com uma bancada empresarial
que manteve sua força e poder, com 220
representantes na Câmara. Ao mesmo
tempo, a bancada sindical, que na legis-
latura passada tinha 83 representantes,
agora tem 51.

MOBILIZAÇÃO - Com esta correlação
de forças tão desigual, o movimento sin-
dical terá de atuar muito mais no Congres-
so e com mais vigor, a fim de ocupar os
espaços de negociação para não ser sur-
preendido com decisões que lhe afetam,
sem ser ouvido.

SINDICATO DE CONCÓRDIA-SC
REALIZA CURSO DE ORGANIZAÇÃO E
REPRESENTAÇÃO SINDICAL DE BASE

Nos dias 27 e 28 de fevereiro o Sindicato da Construção de
Concórdia/SC realizou o segundo módulo do curso de Organi-
zação e Representação Sindical de Base (ORSB) na sede do
Sindicato dos Servidores Públicos em Concórdia.

APRENDIZAGEM - O evento teve carga de 15 horas e dis-
cutiu a origem do sindicalismo; concepções sindicais no Bra-
sil; fundação da CUT; origem, princípio, organizações, estrutu-
ra e funcionamento da CUT.

O primeiro módulo havia sido realizado em novembro do
ano passado, em que foi discutido a sociedade primitiva, es-
cravismo, feudalismo e capitalismo; história da sociedade;
modo de produção capitalista; resistência e luta.

FORMAÇÃO - Para Leonel Arcangel, secretário de saúde e
meio ambiente de trabalho da Conticom e dirigente do Sindi-
cato de Concórdia, “este curso é importantíssimo para aperfei-
çoar a formação dos dirigentes e melhor prepará-los para as
lutas sindicais do dia-a-dia”.

No último dia 13 os advogados do Sindicato dos Trabalhado-
res da Construção de Curitiba promoveram, ao lado de dirigen-
tes, um encontro do coletivo jurídico da entidade. O objetivo foi
preparar a direção do Sindicato para cobrar o cumprimento das
cláusulas da convenção coletiva da categoria e debater os desa-
fios sindicais para 2015.

“Organizamos a pauta de forma a demonstrar os principais
desafios do sindicalismo brasileiro e, paralelamente, estudar-
mos a convenção coletiva do sindicato, a partir da sua aplicação
prática, discutindo com os dirigentes as dificuldades no seu co-
tidiano, e de como intensificar o cumprimento das cláusulas es-

tabelecidas”, explica o
advogado Marcelo Gio-
vani Batista Maia.

APERFEIÇOAMEN-
TO- O presidente do Sin-
tracon Curitiba, Domin-
gos de Oliveira Davide,
ressaltou a importância
da atividade. “É um tra-
balho de aperfeiçoamen-
to contínuo que o Sin-
tracon tem buscado para a sua direção. Precisamos treinar nos-
sos dirigentes para que saibam cobrar o cumprimento das cláu-
sulas, pois caso contrário o patronato fica muito à vontade. A
nossa convenção é riquíssima em cláusulas sociais que benefi-
ciam o trabalhador de forma direta”, afirma Davide.

CURITIBA: ENCONTRO JURÍDICO DO
SINTRACON CAPACITA DIRIGENTES PARA
APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA


