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Reunião da Comissão Organizadora em Curitiba definiu data, local e principais eixos do evento

De acordo com a Comissão de Organização do Congresso, temas como
o Compromisso Nacional, combate à terceirização, construção do
Macrossetor, imigração e organização das mulheres são prioridades

No dia 27 de maio acontecerá em São
Paulo o Encontro dos sindicatos do ma-
crossetor indústria para debater a agen-
da bimestral com o Ministério do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio (MDIC)
e a pauta dos trabalhadores.

27 DE MAIO: ENCONTRO DE SINDICATOS DO MACROSSETOR INDÚSTRIA
Na programação está incluída a apre-

sentação de um balanço do Plano Brasil
Maior, a discussão de perspectivas da
indústria nacional e desafios para a políti-
ca industrial, informes sobre o emprego
nos ramos, além do ato em defesa da

Petrobrás – que volta a ser alvo dos priva-
tistas e entreguistas.

Estarão presentes as entidades repre-
sentativas do Macrossetor cutista, além
de representantes do DIEESE e da Con-
federação Nacional da Indústria (CNI).

O Ministério Público do Trabalho
(MPT) está investigando a suspeita de jor-
nadas excessivas dos operários que tra-
balham na expansão do Shopping Iguate-
mi, em Campinas, no interior paulista.
Uma laje de 125 metros quadrados desa-
bou, no último dia 19, matando dois tra-
balhadores.

JORNADA EXCESSIVA  - As duas ví-
timas fatais eram do turno da manhã e

ainda trabalhavam às 19 horas quando
ocorreu o acidente.

INSEGURANÇA  -  Além de irregulari-
dades em relação ao horário, o MPT in-
vestigará as condições de segurança no
local onde ocorreu o desabamento, já que
as vítimas trabalhavam abaixo de uma laje
recém-concretada. Na manhã de terça-
feira, o secretário-geral do Sindicato dos
Trabalhadores da Construção Civil de Cam-

pinas e região, Francisco Aparecido da
Silva, afirmou que esse procedimento é
inseguro.

RESPONSABILIDADES -  Os procu-
radores do trabalho aguardam as análi-
ses feitas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego e pelo Centro de Referência em
Saúde do Trabalhador para instruir o pro-
cesso quanto às responsabilidades tra-
balhistas.

CAMPINAS-SP: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO INVESTIGARÁ JORNADAS
EXCESSIVAS EM OBRA DO IGUATEMI ONDE DOIS OPERÁRIOS MORRERAM

Na última quinta-feira (22) foi realizada
em Curitiba (PR), a reunião da direção

executiva da Conticom. Além de debater
as ações recentes e as campanhas
salariais dos sindicatos fil iados à
Confederação, foi feita uma análise da
conjuntura do país. “A reunião demonstrou
que houve avanços importantes nas
cláusulas sociais e econômicas nos
acordos, e que as melhores convenções
coletivas e reajustes foram garantidos
pelos sindicatos cutistas”, afirmou Luiz
Queiróz, vice-presidente da Conticom.

Já na sexta-feira (23) a Comissão de
Organização do Congresso, eleita na
Plenária Nacional da entidade, definiu que
o Congresso será realizado entre os dias
27 e 29 de agosto em Recife/PE. Entre
os eixos de debate no Congresso estarão
questões prioritárias como o
Compromisso Nacional, o combate à
terceirização, a construção do
macrossetor, imigração e a organização
das mulheres.

Para Claudio da Silva Gomes,
presidente da Conticom, a reunião
demonstrou a vontade “de construir a
unidade da construção, que é um Ramo
cada vez mais importante pelo seu peso
nas lutas da classe trabalhadora, para a
luta da CUT no país inteiro”.

ATENÇÃO - Em breve será enviado a
todos os sindicatos do Ramo as
instruções e orientações para a eleição
de delegados e os critérios para a
participação no Congresso.
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BASTA! CONGRESSO DA CONFEDERAÇÃO SINDICAL
INTERNACIONAL  DÁ CARTÃO VERMELHO PARA A FIFA
O3º Congresso da Confederação Sin-

dical Internacional (CSI), realizado em
Berlim de 18 a 23 de maio, fez um enérgi-
co pronunciamento contra os reiterados
abusos e irregularidades praticados pela
FIFA. A entidade recebeu um cartão ver-
melho dos mais de 1.500 delegados e de-
legadas dos 161 países presentes.

O secretário de Relações Internacio-
nais da CUT, João Antonio Felício, foi elei-
to, por unanimidade, para presidir a enti-

Na última sexta-feira (23) um grupo de
trabalhadores de duas empresas terceiri-
zadas que prestam serviços para a Pe-
trobrás na Refinaria de Manaus paralisa-
ram as atividades por salários atrasados
e melhorias trabalhistas.

O Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção Civil do Amazo-
nas (Sintracomec/AM) acompanhou a mo-
bilização e o presidente da entidade, Cí-
cero Custódio ( Sassá) informou que “os
funcionários de uma das empresas reivin-
dicam uma cesta básica justa, que está
há dois meses atrasada”. “O salário está
há mais de um mês atrasado e há acú-

Trabalhadores de todo o Brasil reali-
zarão ato unificado em defesa da Petro-
brás, nesta terça-feira (27), com o objeti-
vo de cobrar uma gestão 100% estatal e
pública para a Petrobrás, com controle
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Manifestantes ocuparão sede
da estatal na Avenida Paulista

social e participação dos trabalhadores.
O ato alertará a população para as reais
intenções da mídia e dos privatistas nes-
ta campanha contra a empresa.

ENTREGUISMO - “Nós sabemos que
a direita que ataca a Petrobrás quis ven-
dê-la no passado. Precarizou a empresa,
diminuiu o número de trabalhadores, to-

mou decisões muito ruins e fez o con-
trário do que diz que quer fazer agora”,
destaca Roni Anderson Barbosa, petro-
leiro paranaense que integra a Executi-
va Nacional da CUT.

A manifestação reunirá petroleiros,
estudantes, militantes sociais e traba-
lhadores.

Na primeira reunião de negociação da
Convenção Coletiva de Trabalho da Cons-
trução Civil de Curitiba, realizada na se-
mana passada, os patrões trouxeram uma
contraproposta que fica muito longe das
reivindicações que os trabalhadores apro-
varam em assembleias. Ofereceram ape-

PROTESTO PARALISA ATIVIDADES NA REFINARIA DE MANAUS
mulo de funções”,
denunciou, alertando
que entre os trabalha-
dores há eletricistas,
montadores de anda-
imes, caldeireiros,
encarregados de
obra, além de solda-
dores e pessoas do
setor administrativo.

A paralisação
deve ocorrer por tem-
po indeterminado,
enquanto não houver
acordo. Sintracomec/AM acompanhou a mobilização

PATRÕES OFERECEM APENAS A INFLAÇÃO EM CURITIBA: PROPOSTA É AFRONTA
nas a inflação acumulada nos últimos
doze meses para o reajuste salarial e as
demais cláusulas.

GANÂNCIA PATRONAL - Para o pre-
sidente do Sintracom, Domingos de Oli-
veira Davide, “a proposta é um desrespei-
to e uma afronta aos trabalhadores, que

são os responsáveis pelos fartos lucros
dos patrões. A principal reivindicação des-
ta Campanha Salarial é aumento real nos
salários e benefícios e disso não vamos
abrir mão”.

Uma nova reunião de negociação está
marcada para a próxima terça-feira (27).

João Felício, eleito presidente da CSI, exigiu fim dos abusos da FIFA e respeito aos trabalhadores

dade pelos próximos quatro anos.
Conforme denúncias apresentadas no

evento, mais de mil operários já morreram
na preparação da Copa do Mundo do Qa-
tar - que ocorrerá em 2022 - submetidos a
condições desumanas de trabalho escra-
vo, a kafala. “O presidente da FIFA, Sepp
Blatter, finalmente admitu que a decisão
de conceder a Qatar a organização da Copa
foi um erro. Até agora, as promessas da-
quele governo de respeitar a legislação tra-

balhista têm sido meramente superficiais
e já hora de que a FIFA se coloque ao lado
dos direitos humanos”, declarou  Sharan
Burrow, reeleita secretária geral da CSI.

PAUTA - A entidade reivindica cinco
questões fundamentais da FIFA: Fim da
kafala (trabalho escravo), respeito à liber-
dade sindical e à negociação coletiva, sa-
lário mínimo, introduzir procedimentos de
queixas e trabalhar com agências inter-
nacionais de contratação responsáveis.


