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Protesto condenou retrocessos como os ataques à Petrobrás e a redução da maioridade penal
relógio luminoso do
Conjunto Nacional
marcava 19 horas e
oito minutos quando ir-

rompeu das caixas do cami-
nhão de som a voz de Adoni-
ran Barbosa cantando “Des-
pejo na Favela”. A música em-
balava naquele momento o pro-
testo do MTST, da CUT e de
outros movimentos sociais dian-
te do prédio que abriga o es-
critório da Presidência da Re-
pública na avenida Paulista.

CONSTRUÇÃO - A para-
da era uma das mais impor-
tantes da manifestação feita na
noite batizada de Quinta-Feira Vermelha.
Ali, na esquina com a rua Augusta, o pro-
testo reivindicou a imediata liberação das
verbas para a terceira fase do programa
Minha Casa Minha Vida. Moradia é o prin-
cipal objeto de luta do Movimento dos Tra-
balhadores Sem Teto, que convocou o ato.

Porém, não o único. Os milhares de
manifestantes que começaram a se reu-
nir desde as 17 horas no vão livre do
Masp – os organizadores calculam em
50 mil o total de participantes – estavam
ali principalmente para se posicionar con-
tra a ofensiva da direita em curso no Bra-
sil atualmente.

NÃO AO AJUSTE FISCAL! - Foram
condenadas várias iniciativas da agenda
conservadora. Terceirização sem limites,
ajuste fiscal que retira direitos dos traba-

lhadores, redução da maioridade penal,
contrarreforma política que constituciona-
liza financiamento empresarial para cam-
panhas eleitorais e o projeto do senador
José Serra que pretende retirar da Petro-
brás a prerrogativa de ser a operadora
única do petróleo da camada pré-sal.

O Congresso Nacional foi duramente
atacado pelos dirigentes, ainda diante do
Masp. Detalhe: poucos dirigentes ao mi-
crofone e falas bastante breves se com-
paradas ao que se vê em manifestações
organizadas pelas centrais sindicais.

BASTA DE ABUSOS - “Esse sem-ver-
gonha do Eduardo Cunha, esse sem-ver-
gonha do Renan Calheiros”, vociferou o
coordenador do MTST, Guilherme Boulos,
que deu ênfase ao projeto de redução da
maioridade penal. “Isso não é para prote-

ger o filho do rico, é para pren-
der filho de pobre”, disse.

PATRIMÔNIO PÚBLICO - O
vice-presidente da CUT São
Paulo, Douglas Izzo, lembrou
que a manifestação tinha por
objetivo maior a defesa da de-
mocracia. E a Petrobrás faz
parte disso. “Um senador, que
em nome das companhias pe-
troleiras internacionais, quer en-
tregar de bandeja as riquezas
do Brasil”, falou, em referência
ao projeto de lei 131/2015 apre-
sentado por José Serra. Dou-
glas também falou da possibili-
dade de se construir uma greve

geral no Brasil, em conjunto com os mo-
vimentos sociais, caso ataques aos di-
reitos, como é o caso do projeto de libe-
rar geral a terceirização do trabalho,
avancem.

JUVENTUDE PRESENTE - Carre-
gando faixas e bandeiras ostentando no-
mes de ocupações urbanas como Car-
los Marighella, João Cândido, Paulo Frei-
re e Faixa de Gaza, os manifestantes –
cuja visível maioria era de jovens – se-
guiram em direção à avenida Faria Lima,
para um protesto diante do sede da fe-
deração nacional dos bancos. Lá, a mais
forte crítica foi ao fato de as instituições
financeiras lucrarem com aquilo que pe-
naliza a população e os serviços públi-
cas: a dívida interna.

ISAÍAS DALLE

O

Na última terça-feira (23) dirigentes do Sintracomec-Am
amanheceram em frente ao canteiro de obras da Empresa Tech
Casa, em Manaus. Eles foram ao local defender os direitos de
mais de 70 trabalhadores que foram demitidos há vários meses
e até hoje não receberam um centavo sequer de indenização.

APOIO - Os operários acionaram o Sindicato, que
imediatamente entrou em ação e acionou o setor jurídico para
defender os ex-funcionários. Na reunião com representantes
da empresa o Sindicato fechou um acordo em que a Tech Casa
se comprometeu a pagar, até o dia 15 do julho, todas as
indenizações pendentes.

LUTA POR JUSTIÇA - “Foi dado o prazo e agora vamos
aguardar que o acordo seja cumprido, do contrário, vamos partir
para as medidas legais”, disse Cícero Custódio (Sassá)
presidente do Sindicato.

Movimento  sindical e social somou forças na Paulista

TECH CASA DÁ CALOTE EM INDENIZAÇÕES E SINTRACOMEC-AM
ENTRA COM AÇÃO PARA GARANTIR DIREITO DOS TRABALHADORES
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N
DIREÇÃO DO SINTRACOM TOMA POSSE EM CAMPO GRANDE

a noite do dia 20 foi realizada a
posse da diretoria do Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias

da Construção Civil, Gesso, Mármore e
Mobiliário de Campo Grande. A atividade,
ocorrida na sede da entidade,
contou com a presença de importantes
lideranças sindicais.

SUCESSO - Após a apresentação da
retrospectiva da última gestão do
sindicato, o presidente da Conticom/CUT,
Cláudio da Silva Gomes, afirmou que “é
importante resgatar esses momentos,
esse sucesso que o sindicato conseguiu
fazer junto aos trabalhadores, porque é
a eles que devemos demandar todo nosso
empenho e dedicação, fazendo as coisas
certas”. E completou: “antes o nosso
problema era ter salário, ter emprego,
depois que os trabalhadores chegaram à
Presidência da República, ficamos mais
exigentes... Quando a gente vê que
pessoas que fazem malandragem estão
sendo presas, isso que nunca existiu,
gera um desconforto e a sociedade
acaba acusando quem está combatendo
esta situação. Nós conseguimos muitas
conquistas para a classe trabalhadora,
essas conquistas ninguém vai nos tirar,
são entidades iguais a esta que tem o
Abelha à frente que não vão deixar nossos
direitos acabarem”.

Lideranças da Conticom, CUT-MS, Fetricom, e Fetems prestigiaram o evento realizado na sede da entidade

DEDICAÇÃO- Para José Abelha Neto,
presidente do Sintracom-CG, “o
sentimento é de dever cumprido, nós
estamos colhendo os frutos de três anos
e meio de trabalho e de dedicação ao
sindicato. Neste período fomos à luta e
conseguimos muitas conquistas para a
categoria”.

Neste três últimos anos o sindicato
zerou suas dívidas, reformou a sede, que
faz atendimentos sociais, odontológicos,
assistência jurídica e previdenciária. Além
disso, fez a campanha salarial com uma
das maiores greves vistas no estado.

Webergton Sudário, presidente da
Fetricom-MS, parabenizou a diretoria

eleita e enfatizou: “esta é uma categoria
que constrói sonhos e colhe pesadelos,
pois muitas vezes não tem casa para
morar e até pouco tempo não tinha nem
representação. Hoje podemos dizer que
a construção civil está bem guardada”.

Entre outras lideranças, prestigiaram
a posse do sindicato Genilson Duarte,
presidente da CUT-MS e Sueli Veiga,
vice-presidenta da Federação dos
Trabalhadores em Educação de Mato
Grosso do Sul (FETEM). O ato solene de
posse foi o pontapé inicial da nova
gestão, que terá cinco anos de mandato
para desenvolver ainda mais seu trabalho
sindical em defesa da categoria.

A Tecnisa, em São Bernardo do Campo/SP, cedeu à pressão da categoria
e depois de nove dias de paralisação das atividades, os trabalhadores
arrancaram um reajuste de 8,5% e não terão os dias de greve descontados
do pagamento.

O acordo foi fechado na sede do Sintracom com o representantes da
empresa e do Sintracom-SBC. O sucesso da negociação vai além: os
terceiros receberão PLR e o holerite passará a ser entregue aos funcionários.

Para Admilson Oliveira, presidente do Sintracom-SBC, “os empresários
têm de entender que o sindicato defende o que é justo para a classe
trabalhadora, a qual é o mais importante capital das empresas”.

Desde a sexta-feira (19) os trabalhadores da Consladel
estão em greve em São Bernardo do Campo por reajuste
salarial digno. A empresa está propondo o índice indecente
de 6% para a maior parte do quadro funcional e 8% para a
outra.

“Queremos 8,5% para todos os trabalhadores, sem
discriminação”, afirmou o presidente do Sintracom SBC-DMA,
Admilson Oliveira.

PAUTA - As reivindicações também incluem PLR e
melhorias no local de trabalho, principalmente no refeitório.
Quase todos os setores da empresa já aderiram à greve. As
negociações começaram há dois meses e a empresa
endurece as conversas impedindo acordo.

APÓS 9 DIAS DE GREVE, OPERÁRIOS DA TECNISA EM SÃO
BERNARDO DO CAMPO ARRANCAM REAJUSTE DE 8,5%

PRESSÃO -  Na última segunda-feira (22), cerca de 200
operários se reuniram em frente ao prédio do RH da Consladel,
e saíram em caminhada até a base de operações da empresa.
A mobilização durou mais de duas horas.

BRAÇOS CRUZADOS NA CONSLADEL POR AUMENTO DIGNO

Presidida por José Abelha Neto, diretoria dirigirá Sindicato até 2020


