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NO CONGRESSO NACIONAL, CUTISTAS AMPLIAM
PRESSÃO CONTRA PROJETO QUE RASGA A CLT
Votação do PL 4330 é adiada após violência policial, abusos e arbitrariedades de Eduardo Cunha

este momento,  mais uma batalha
está sendo  travada entre
trabalhadores organizados e os

parlamentares. A pressão exercida pela
CUT na terça-feira (&), após um intenso
dia de mobilizações com caravanas de
todo o país, ecoou dentro da Câmara dos
Deputados e o PL 4330, que amplia a
terceirização em empresas e órgãos
públicos, que deveria ser votado, foi
adiado para esta quarta-feira(8).

Logo pela manhã, o presidente da
CUT, Vagner Freitas, teve um encontro
com o presidente da Câmara dos
Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ),
tentando negociar o adiamento do PL
4330. Porém, o parlamentar, que nesta
terça-feira se vestiu de ditador e proibiu
que o povo acessasse as galerias da
Casa e enviou a PM para reprimir a
manifestação, se mostrou irredutível em
sua convicção de votar o projeto.

Em seguida, o PT ratificou sua posição
contrária ao PL 4330 em reunião com
Vagner. “Faremos um esforço hercúleo
para retirar o projeto da pauta”, afirmou
o deputado Sibá Machado (PT-AC).  

Na saída do encontro, o presidente
da CUT reforçou o compromisso com os
trabalhadores e corroborou a posição da
central em relação ao PL 4330. “Não tro-

N

SECRETÁRIO DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO DA CONTICOM
PARTICIPA DE PLENÁRIA DE CONSELHOS DE SAÚDE DA REGIÃO SUL

Entre os dias 21
e 23 de março foi
realizada em Porto
Alegre/RS a Plená-
ria Popular Regional
de Conselhos de
Saúde da Região
Sul (Paraná, Santa
Catarina e Rio Gran-
de do Sul).

Para o Secretário
de Saúde e Meio
Ambiente de Traba-
lho da Conticom,
Leonel Arcangel, “é
preciso aumentar o
financiamento ao
SUS, para conseguir
melhorar e ampliar o
direito a saúde. Para
isso precisamos cada vez de mais parti-
cipação social. O movimento sindical pre-

cisa participar mais, formação e conheci-
mento fazem a transformação”.

Os eixos de trabalho
debatidos nas Plenári-
as a serem levados para
as conferências esta-
duais e nacional são:
Direito à Saúde, Ga-
rantia de Acesso e
Atenção de Qualidade;
Participação social; Va-
lorização do trabalho e
da educação em saú-
de; Financiamento do
SUS e Relação Públi-
co - Privada; Gestão do
SUS e Modelos de
Atenção à Saúde; In-
formação, Educação e
Política de Comunica-
ção do SUS; Ciência,
Tecnologia e inovação

no SUS; 8º Reformas democráticas e
populares do Estado.

Leonel Arcangel (centro): “Para melhorar e ampliar o direito à
saúde, é preciso aumentar o financiamento ao SUS”

camos direitos dos tra-
balhadores por contri-
buição sindical”, afir-
mou Vagner.

SOMANDO - Graça
Costa, secretária
nacional de Relações
do Trabalho da CUT,
reiterou: “O dia de hoje
serviu para ver quais
sindicalistas estão ao
lado do trabalhador.
Agora, podemos
diferenciar quem está
preocupado com os
trabalhadores e quem
está com os patrões”, afirmou a dirigente,
que ameaçou os parlamentares que
votarem favoravelmente ao PL 4330.
“Vamos colocar seus rostos em cartazes
e a população vai saber quem precarizou
o direito dos trabalhadores.”

NO PLENÁRIO - Por volta das 22h
se encerrou o debate no plenário da
Câmara sobre a urgência pedida pelo
presidente da Casa, Eduardo Cunha, que
coloca o PL 4330 na ordem do dia e
liberado para votação. A maioria optou
por acatar o pedido do peemedebista.

Dessa forma, o texto do projeto será
votado nesta quarta-feira. As emendas

serão apreciadas pelos parlamentares na
próxima semana. As bancadas do PSOL,
PCdoB se colocaram, também, contrários
ao PL 4330.

Sobre os próximos passos, Vagner
Freitas explicou o que pode acontecer
no país, caso o projeto seja aprovado. “A
terceirização não é para regulamentar a
situação dos 12 milhões de trabalhadores
que estão nessa situação, mas para
tornar terceirizados os outros 40 milhões
de trabalhadores.”

A CUT está articulando uma nova
paralisação geral contra o PL 4330, com
data a ainda a ser definida.

Caravanas de todo
o país em Brasília

para barrar
retrocessos



CONSTRUÇÃO - Informativo da Confederação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores nas Indústrias da Construção e da Madeira (Conticom/CUT).
Endereço: Rua Caetano Pinto, 575, 1º andar, Brás, São Paulo-SP, CEP 03041-000. Fone: (11) 3330.3667. Fax: (11) 3330.3669. www.conticom.org.br
Presidente: Claudio da Silva Gomes. Secretário de Imprensa: Carlos Magno Teixeira da Silva. Edição: Leonardo Severo. Textos: Camila Severo

O

Na última quinta-feira (2), completou um ano que o ministro do Superior Tribunal Federal
(STF), Gilmar Mendes, sequestrou o processo que pede o fim do financiamento empresarial
às campanhas eleitorais.

No dia 2 de abril de 2014, quando corria o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionali-
dade 4650, proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Gilmar Mendes pediu vistas
do processo e a sessão foi suspensa. Nesta data, o processo já havia recebido seis votos
favoráveis e um contrário, ou seja, maioria configurada.

Desde então, Gilmar Mendes, que foi Advogado Geral da União na gestão do ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso (PSDB), não devolveu mais o processo para que o STF conclua
seu julgamento.

“Lamentavelmente o ministro Gilmar Mendes, que se arvora de ser o arauto da honestidade
no Brasil, está sentado em um processo de inconstitucionalidade há um ano sem devolver ao
Supremo, por isso o Brasil pede em uma grande campanha: ‘Devolve, Gilmar’”, conclama
Vagner Freitas, presidente nacional da CUT.

CUT AMPLIA CERCO AO FINANCIAMENTO EMPRESARIAL DE CAMPANHA

Sindicato dos Trabalhadores da
Construção Civil, Montagem e Cons-

trução Pesada do Sul Fluminense iniciou
o processo eleitoral para escolha da nova
diretoria da entidade para a gestão 2015/
2019.  O prazo de inscrição de chapa para
concorrer ao pleito terminou no último dia
31/03 e somente a chapa da atual direto-
ria se inscreveu.  A sua composição está
de acordo com todos os artigos do esta-
tuto do Sindicato e em conformidade com
as deliberações da assembleia da cate-
goria, realizada no dia 16/03, que
deflagrou as eleições que acontecerá nos

Trabalhadores vão às urnas para eleger direção 2015-2019
dias 29 e 30 de abril.

“Neste pleito estamos renovando em
30% a nossa diretoria para um mandato
direcionado a tornar o nosso Sindicato
ainda mais forte e cidadão”, esclarece o
presidente Sebastião Paulo.  O horário das
eleições será das 8h às 18 h. Haverá nove
pontos estratégicos para votação, com
cinco urnas fixas e quatro itinerantes.

DEFESA DA VIDA E DOS DIREITOS
- “O objetivo da nossa diretoria é facilitar
a participação maciça de todos os nos-
sos trabalhadores”, afirma o sindicalista.
A proposta da nova chapa é de avançar

ainda mais nas suas metas, priorizando
as conquistas salariais e sociais, assim
como a defesa da vida e dos direitos dos
trabalhadores.

REDUÇÃO DA JORNADA - “A propos-
ta é também intensificar as nossas ações
políticas e humanitárias, implementar pro-
jetos de qualificação profissional e man-
ter a luta pelas 40 horas semanais, con-
tra as Medidas Provisórias  do ajuste fis-
cal que dificultam o acesso ao seguro de-
semprego, abono salarial (PIS-PASEP),
auxílio-doença, pensões, seguro-defeso
e auxilio-reclusão, e também contra o pro-
jeto de lei 4.330 – que favorece as
terceirizações”, acrescenta.

Entre os dias 27 e 29 de março foi realizado o 8º Encontro Nacional de Mulhe-
res da Central Única dos Trabalhadores, em Brasília, Distrito Federal.

O evento reuniu mais de 600 sindicalistas CUTistas  de todos os estados brasi-
leiros, de diversas categorias e ramos de atividade econômica, para discutir,
além da paridade, temas como democratização do Estado, reforma política e
democratização dos meios de comunicação, além de lutas históricas da pauta
feminista, como a presença das mulheres no mercado de trabalho e a situação
das mulheres negras.

Representaram o ramo da Construção Dulcilene  Morais, secretaria da mulher
da Conticom; Viviane Pereira do Sindicato Marreta-PE; Helenice Vieira, do Siti-
com Jaraguá do Sul; Rosane Lurdes, de São Bento do Sul; Maria Neuza de Lima
(Baiana), do Sintracom Curitiba e Jéssica Andrade, do Sintricom JP.

Dulcilene Moraes informou que “o encontro aprovou em todos os grupos de
trabalho a paridade não apenas de gênero, mas acima de tudo a paridade nos
cargos e decisões na CUT”.

SINDICATO SUL FLUMINENSE INICIA PROCESSO ELEITORAL

CONTICOM MARCOU PRESENÇA NO 8º ENCONTRO DE MULHERES DA CUT

No dia 13 de março o Sindicato dos Trabalhadores da Cons-
trução de Vitória (Sintraconst-ES) realizou uma atividade para
homenagear o Dia internacional da Mulher. A atividade contou
com a participação do coletivo de mulheres, organizado por
Maria de Fátima (Pretinha), em conjunto com a Secretária de
Formação.

Direcionado às companheiras dos canteiros de obras, de
fábricas e dos escritórios das empresas na área da constru-
ção civil e montagem, o evento contou com uma palestra sobre
as diversas formas de violência contra a mulher e uma cami-
nhada da sede do Sindicato até a praça do bairro.

SINTRACONST-ES REALIZA ATIVIDADE EM HOMENAGEM À LUTA FEMININA


