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ilhares de trabalhadores foram às ruas de todo o Brasil na última quarta-
feira (28), no Dia Nacional de Lutas contra a perda de direitos e em defesa do
emprego, organizado pela CUT e pelas demais centrais sindicais.

UNIDADE PRA VENCER - No ato unificado, as entidades cobraram do governo
federal a revogação das Medidas Provisórias (MPs) 664 e 665, que modificaram as
regras, dificultando o acesso a direitos como o seguro-desemprego, abono salarial
(PIS-Pasep), auxílio-doença e o seguro-defeso (pescadores artesanais). Também
questionaram os rumos da política econômica adotada pelo Ministério da Fazen-
da, que, segundo alertaram, “levarão o país à recessão”.

PROTESTOS VÃO CRESCER - As centrais garantiram que as mobilizações
vão crescer e que será realizada nacionalmente a Marcha da Classe Trabalhadora,
no próximo dia 26 de fevereiro, quando entregarão uma pauta de reivindicações ao
Executivo federal, aos governos estaduais e ao empresariado. Entre elas, o fim do
fator previdenciário; redução da jornada para 40 horas semanais; fim do Projeto de
Lei nº 4330/04, que amplia as terceirizações; a correção da tabela do Imposto de
Renda; mais investimentos em saúde, educação e segurança. 

NÃO ÀS MPs 664 E 665! - Claudio da Silva Gomes, presidente da Conticom,
participou do ato em Bauru. Na ocasião, destacou que o ramo da construção civil,
como um dos setores que mais emprega, se tornou alvo das medidas provisórias
664 e 665 cujas ações incluem o aumento do tempo de contribuição para o acesso
ao seguro desemprego e pensão por morte. Para Claudinho, “os patrões demitem
e contratam simplesmente para quebrar vínculos empregatícios e direitos”. “No
Brasil, infelizmente, eles não são punidos por isso. Essa rotatividade tem que ser
combatida. Em vez de garantir os empregos, o que essas MPs fazem é retirar
direitos dos trabalhadores”, condenou. O dirigente defendeu a imediata ratificação
da convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), da qual o Brasil
é um dos países signatários. “Temos propostas e queremos dialogar com o gover-
no sobre alternativas que não penalizem os trabalhadores”, concluiu.

M

Claudio da Silva Gomes: em vez de
garantir emprego, MPs retiram direitos

BASTA! MILHARES VÃO ÀS RUAS DE TODO
O PAÍS CONTRA A RETIRADA DE DIREITOS

No Dia Nacional de Luta, centrais sindicais defendem desenvolvimento e dizem não ao retrocesso

A atual conjuntura exige mobilização
e pressão junto ao Executivo e Legislati-
vo e empresários contra a redução de di-
reitos e por uma Reforma Política, por
meio de uma Constituinte Exclusiva e
Soberana do Sistema Político. Por isso,
na próxima quarta-feira (4), a CUT reali-
zará uma Ocupação Pacífica do Congres-
so Nacional, para explicitar a sua pauta.

Estamos reivindicando junto ao Go-
verno Federal a retirada das MPs 664 e
665 e nos manifestando contra o ajuste
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fiscal, pois tais medidas afetam a classe
trabalhadora em seu direito ao trabalho.

POR MUDANÇAS - Para a CUT, se
faz necessário mudar a atual política ma-
croeconômica, especialmente a adotada
neste segundo mandato da presidenta Dil-
ma. A CUT pressionará, com muita mobi-
lização social, para a construção de um
sistema financeiro democrático, inclusi-
vo e comprometido com o desenvolvimen-
to do país, com a valorização do traba-
lho, por mais empregos e direitos.

PAUTA CUTISTA:
Retirada das MPs 664 e 665; Com-

bate à rotatividade e às demissões
sem justa causa; Redução da jorna-
da, sem redução de salário; Contra
o PL 4330/2004; Fim do fator previ-
denciário;  Aposentadorias mais va-
lorizadas; Mudança na política eco-
nômica; Desenvolvimento com Valo-
rização do Trabalho; Plebiscito Ofi-
cial para a Constituinte sobre o Sis-
tema Político



REUNIÃO COM MINISTRO DA SECRETARIA GERAL DA
PRESIDÊNCIA ARRANCA COMPROMISSO DO GOVERNO
N o último dia 22, dirigentes sindicais

de todo o país participaram de uma
reunião com o Ministro da Secretaria

Geral da Presidência da República, Mi-
guel Rosseto, em Brasília. O objetivo da
reunião foi discutir a situação das cente-
nas de trabalhadores terceirizados da
Petrobrás que foram demitidos e não re-
ceberam suas verbas rescisórias.

SOLUÇÕES - Os sindicalistas pedi-
ram ao governo que gestione junto à Pe-
trobrás para garantir soluções. O Minis-

tro se comprometeu a ajudar a solucio-
nar os problemas e, na próxima reunião,
trará um representante da Petrobrás para
apresentar soluções para os casos que
ainda não estejam resolvidos.

Segundo Claudio da Silva Gomes, pre-
sidente da Conticom, “pedimos priorida-
de para o pagamento de salários e que
as demandas judiciais não se arrastem
no tempo prejudicando o trabalhador”.

Os sindicatos, federações e confede-
rações presentes na reunião irão fazer um

levantamento sobre a situação jurídica dos
processos dos trabalhadores contra a
empresa para mapear a situação. Todos
os sindicatos que tem em suas bases tra-
balhadores da Petrobras não devem dei-
xar de incluir as informações específicas.

AGILIDADE - De acordo com Claudi-
nho,  “a reunião foi bem objetiva. A ques-
tão não é simples, mas o mais importan-
te é que o governo federal assumiu o com-
promisso de encontrar uma solução rápi-
da para os trabalhadores”.

ASSEMBLEIA NO PROJETO PUMA, EM TELÊMACO BORBA-
PR, REIVINDICA MELHORIA EM COMIDA E ALOJAMENTOS

No último dia 19 o Sindicato da Construção Pe-
sada do Paraná (Sintrapav) realizou uma assembleia
com mais de mil trabalhadores que fazem parte do
projeto Puma, em Telêmaco Borba/PR. Os operários
que atuam na construção de um dos residenciais
do projeto reivindicavam melhores condições nos
alojamentos e na alimentação.

Segundo os trabalhadores, que haviam parado
a obra no dia anterior, a empresa de alimentação
GRSA estava entregando comida crua, a ventila-
ção dos alojamentos estava totalmente inadequa-
da e ainda faltava água.

O Sindicato estabeleceu negociação com a em-
presa, que se comprometeu no prazo de uma se-
mana a regularizar as pendências e atender a rei-
vindicação dos trabalhadores. Operários paralisaram obra para denunciar precariedade

OPERÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE CAMPO GRANDE-MS
COMEÇAM A DURA BATALHA PELO AUMENTO REAL

Trabalhadores da indústria da
construção civil de Campo Grande
reuniram-se em assembleia geral na
última sexta-feira (30) para estabelecer a
pauta de reivindicação salarial que será
encaminhada para o patronal.

Durante a semana, a diretoria sindical
visitou canteiros de obras para convocar

os trabalhadores (construção civil, gesso,
mármore e mobiliário) para a assembleia
em que será discutida não só o percentual
de reajuste a ser reivindicado, como
outros benefícios .

FORTALECIMENTO - Em cima de um
carro de som, José Abelha Neto convocou
a categoria: “essas grandes obras são

vocês que constroem, por isso precisam
negociar melhores salários. Começamos
nosso movimento há dois anos com
duzentas pessoas e no ano passado já
eram quatrocentas. Nós queremos
trabalhar para mudar a nossa realidade,
hoje o salário da construção civil em Mato
Grosso do Sul é o pior do país”.
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ntre os dias 26 e 29 de janeiro foi
realizado o XXIV Seminário de Diri-
g e n t e s

Sindicais da
Construção e
do Mobiliário
do Estado do
Paraná, que
fortaleceu a in-
tegração e am-
pliou a qualifi-
cação das 89
lideranças dos
39 sindicatos
participantes.

AÇÃO -
Promovido a
mais de 23
anos pela Fe-
deração dos Trabalhadores nas Indústrias
da Construção e do Mobiliário do Estado
do Paraná (Fetraconspar), o evento visa,

E

através de palestras, atividades e integra-
ção, melhorar a formação dos dirigentes,
para que possam atender da melhor for-

ma possível as
reivindicações
da categoria.
Entre os diver-
sos temas em
pauta, estão as
negociações
coletivas, a
análise da con-
juntura política
e do movimen-
to sindical e o
balanço das
campanhas sa-
lariais de ou-
tros estados.
Além das pa-

lestras, houve inúmeros debates e a pre-
paração para o início das negociações da
categoria em 2015.

Evento promovido pela Fetraconspar reuniu 89 lideranças de 39 sindicatos

SEMINÁRIO DE DIRIGENTES SINDICAIS DO PARANÁ
FORTALECE INTEGRAÇÃO E AMPLIA QUALIFICAÇÃO

SINTRICON JOÃO PESSOA COMEÇA RODADAS DE NEGOCIAÇÃO DA CAMPANHA SALARIAL
O Sindicato Intermunicipal dos Traba-

lhadores nas Indústrias da Construção Ci-
vil, da Construção Pesada e do Mobiliário,
com sede em João Pessoa (Sintricom)
esteve reunido com representantes do
Sinduscon na Superintendência Regional
do Trabalho e Emprego (SRTE) da Paraí-
ba, na última quinta-feira (29), para a se-
gunda rodada de negociação da Campa-
nha Salarial 2015.

ENROLAÇÃO -  Como era de se es-
perar, demonstrando enorme insensibili-
dade, a representação patronal apresen-
tou uma proposta muito abaixo do espe-
rado e merecido pelos trabalhadores da
categoria. A proposta é de 6,23% (INPC),
fim da compensação de jornada e “disci-
plina” do uso do telefone celular nos can-
teiros de obras. O Sindicato foi contra
essa proposta absurda e que nem de per-

to chega ao reivindicado pelos operários,
que é de 15%, além das melhorias no café
da manhã e cesta básica.

DIÁLOGO DE VERDADE - Uma nova
mesa de negociação está agendada para
o próximo dia 9, segunda-feira, na SRTE.
Até lá o Sindicato espera que o Sindus-
con esteja disposto a negociar de verda-
de a campanha salarial, que tem como
data-base 1° de janeiro.

A Central Única dos Trabalhadores
(CUT) está conclamando a que Sindica-
tos, Federações e Confederações mobi-
lizem a militância para participar do Dia
mundial em defesa do direito de greve,
18 de fevereiro, convocado pela Confe-
deração Sindical Internacional (CSI). Na
mesma data, lideranças do sindicalismo
brasileiro serão recebidas em audiência
pelo ministro do Trabalho, Manoel Dias,
em Brasília.

DIREITO HUMANO - “O direito de gre-
ve é um direito humano que tem sido alvo
de reiterados ataques por parte do gran-
de capital e de governos autoritários,
avessos ao diálogo. Por isso, em cada
um dos 161 países onde está enraizada,
a CSI reafirmará a importância desta con-
quista da classe trabalhadora para o au-
mento da renda, a manutenção de em-
pregos e a garantia de direitos”, desta-
cou João Felicio, presidente da entidade
mundial. Em um momento de acirramen-
to da crise, alertou o dirigente, “cresce a

tendência, particularmente nas chefias das
transnacionais e do sistema financeiro, de
criminalizar o protesto e se fazer com que
o trabalhador pague o pato”.

NÃO À LEI DA SELVA - Como o direito
de greve está protegido pelo Convênio 87
da Organização Internacional do Trabalho
(OIT), explicou o secretário de Relações
Internacionais da CUT, Antonio Lisboa,
“desde 2012 tem sido alvo de
reiterados ataques por parte
de um grupo de empregado-
res que, para aplicar a lei da
selva e deixar os trabalhado-
res à mercê de todo tipo de
abusos e violências, busca
sabotar o mínimo regramen-
to existente”.

COMBATE - De acordo
com Lisboa, as greves têm
sido historicamente instru-
mentos de pressão para a
elevação do poder de com-
pra, passo fundamental para

o avanço das sociedades no combate à
desigualdade e à injustiça. “Mais do que
uma demonstração de força, que ganha
corpo como mobilização de dezenas,
centenas ou milhares, as paralisações
são fruto de organização, de tomada de
consciência coletiva sobre problemas co-
muns, que constroem pautas e alternati-
vas de solução”, acrescentou Felicio.

CSI CONVOCA DIA MUNDIAL EM DEFESA DO DIREITO DE GREVE


