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POR AUMENTO REAL DE SALÁRIO E DIREITOS, OPERÁRIOS
DE RECIFE JÁ COMPLETAM 15 DIAS  DE PARALISAÇÃO

N
Patronal insiste com arrocho

Nesta segunda-feira (30) completa-
ram 15 dias desde o início da greve
dos trabalhadores da construção

civil de Recife. Na semana passada foram
realizadas diversas assembleias, manifes-
tações e tentativas de negociação, mas
a intransigência patronal não permitiu que
o acordo fosse fechado.

PREFEITURA - Na segunda-feira (23),
sob a direção do Sindicato dos Trabalha-
dores da Construção Civil e Pesada (Mar-
reta), os operários se dirigiram à sede da
Prefeitura do Recife, no Cais do Apolo, e
ocuparam o local. O secretário de gover-
no, Gabriel Leitão, recebeu a presidente
do Marreta, Dulcilene Morais, que reivin-
dicou que a prefeitura não faça os repas-
ses às construtoras, já que elas insistem
em dizer que não pagarão os trabalhado-
res nesta semana.

PAUTA - Os operários reivindicam rea-
juste salarial de 20%, além de adicional
de hora extra de 100%, não ampliação da
jornada de trabalho para os sábados, vale
alimentação no valor de R$ 200 e melho-
rias nas refeições.

Apesar de muitas rodadas de negocia-
ção no Ministério do Trabalho, a intransi-
gência do sindicato patronal não permitiu
o avanço do acordo, além de querer mu-
dar a data-base dos trabalhadores (de
outubro para abril). A proposta menos pior
até agora é de reajuste de 3% em outu-
bro e 6% em janeiro, que não repõe nem
a inflação do período que foi de 9,9%,
segundo o DIEESE.

RETROCESSO - Segundo a presiden-
te do Marreta há boa vontade da parte do

sindicato em negociar,
“mas o patronal quer fazer
passar uma proposta que
na prática reduz o salário
real dos trabalhadores, e
isso não aceitamos”. Dul-
cilene ainda informou, que
dada a situação, é muito
provável que a resolução do
conflito se dê no tribunal.

PRESSÃO - Em as-
sembleia os trabalhadores rechaçaram
novamente a proposta patronal e reafirma-
ram que a greve é por tempo indetermina-
do. O Sindicato informou que 95% da ca-
tegoria está parada no estado, o que re-
presenta mais de 100 mil operários em pelo

menos 363 obras. O sindicato também
conta com o apoio e adesão da Federa-
ção da Construção do estado e do Sindi-
cato da Construção de Jaboatão. Nesta
segunda a greve começa nas cidades de
Petrolina, Petrolândia e Garunhuns.

Realizado na última quarta-feira (25),
dia mundial pelo fim da violência contra
a mulher, o 2° Encontro de combate à
violência contra a mulher teve a
participação de 180 trabalhadoras e

SINDICATO DE TERESINA REALIZOU 2° ENCONTRO DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
trabalhadores de diversos canteiros de
obras da cidade.

O evento foi promovido pelo Sindicato
dos Trabalhadores da Construção de
Teresina/PI, e neste ano contou palestras

da procuradora do Ministério Público do
Trabalho, Maria do Amparo, e da
coordenadora do Núcleo da Mulher do
Estado do Piauí, Ionara. 

ASSÉDIO - Para Carlos Magno,
diretor do Sindicato e secretário de
Imprensa da Conticom, “não é só no
canteiro de obra que existe assédio,
violência e discriminação contra a
mulher, mas também na sociedade. Na
década passada você quase não via
mulheres nos canteiros e hoje elas são
cerca de 15%. Apesar da realidade ter
mudado, precisamos avançar muito, pois
as mulheres ainda recebem 30% a
menos que o homem desempenhando
a mesma função”.

Dulcilene, presidenta do
Marreta e dirigente da
Conticom, recebe apoio
de Federações e vários
Sindicatos de Recife
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CUT MANIFESTA PREOCUPAÇÃO COM AVANÇO DO CONSERVADORISMO
Na última quarta-feira (25) a Executiva

Nacional da CUT se reuniu pela primeira
vez desde a realização do 12º CONCUT.
Durante o encontro dirigentes fizeram
análise da conjuntura política internacio-
nal e nacional.

PLANO LEVY - O presidente nacional
da CUT, Vagner Freitas, afirmou “estamos
vivendo uma crise e quem sofre é o traba-
lhador, sem crescimento e com perda de
emprego. Além disso, precisamos mudar a
pauta imposta pela direita, de impeachment,
Lava-Jato e ‘Plano Levy’. Temos que conti-
nuar nas ruas e apresentar propostas que
façam com que o País continue a crescer,
no rumo do desenvolvimento, sem retirada
de direitos, sem penalizar o trabalhador.”

Para Maria de Fátima, secretária ad-
junta de Saúde do Trabalhador, é preciso
fortalecer a esquerda para enfrentar a cri-

Primeiro encontro da Executiva Nacional depois do 12º CONCUT debate conjuntura e cenário econômico
se. “No Brasil, estamos vendo um proces-
so de perda das referências. Por isso,
precisamos continuar nas ruas, dialogar
com as pessoas, com os jovens e resga-
tar nossas referencias”, convocou.

DESASTRE - Para Julio Turra, Diretor
Executivo da CUT, a crise era previsível.
“Estamos chegando ao final do ano e se
confirma o que a CUT já havia alertado: a
aplicação do ‘plano Levy’ é um desastre.
Hoje, chegamos a 20% de desemprego
entre jovens de 18 a 24 anos, isso é nú-
mero de crise europeia”, condenou.

Roni, que é petroleiro, lembrou que a
crise política impactou diretamente a Pe-
trobrás, que tem empresas fornecedoras
da estatal investigadas na Operação Lava-
Jato. “Neste ano, os petroleiros abriram
mão de uma paralisação para reivindica-
ção salarial para pedir a retomada da

Petrobrás. Percebemos que alguns ges-
tores da empresa quiseram usar a greve
para desgastar o governo”, explicou. “É
necessário que qualquer investimento da
Petrobrás no Brasil, tenha um percentual
mínimo de conteúdo nacional, garantindo
assim, a contratação de trabalhadores no
Brasil”, afirmou Roni.

INTERNACIONAL - O secretário de
Relações Internacionais da CUT, Antônio
Lisboa, lembrou que as eleições para o
Legislativo na Venezuela devem confirmar
o avanço da direita naquele país, onde “de-
vemos ter uma vitória bem apertada do
Maduro”. O dirigente cutista também cri-
ticou a eleição do conservador Maurício
Macri à presidência da Argentina. “É um
retrocesso, não foi bom”, afirmou alertan-
do que não podemos permitir o avanço da
onda conservadora na América Latina.

Conticom realizou nos dias 26 e
27 de novembro em Manaus/AM a
oficina “Multinacionais no setor da

Construção”. Realizada em parceria com
a Secretaria de Relações Internacionais da
CUT, tem por objetivo aprofundar os deba-
tes sobre política e conjuntura internacio-
nais, essenciais para o fortalecimento de
acordos com as transnacionais do setor
da construção e da madeira.

OFICINA “MULTINACIONAIS NO SETOR DA CONSTRUÇÃO” É REALIZADA EM MANAUS
Foram debatidos temas como a glo-

balização da economia e seus reflexos
no mundo do trabalho, acordos com em-
presas multinacionais, organização dos
sindicatos na Internacional da Construção
e da Madeira (ICM), e perspectiva de cons-
trução de redes.

Para Claudio da Silva Gomes, presi-
dente da Conticom, presente no evento,
“a proposta desta oficina foi tornar a Con-

ticom mais atuante na região norte. Pre-
tendemos também avançar na qualifica-
ção e preparação dos dirigentes para a
relação com as multinacionais, que são
empresas que, embora tenham algumas
peculiaridades regionais, têm modo de
ação muito semelhante nos diversos pon-
tos onde atua, seja no país ou no mundo,
e temos que estar preparados para fazer
a ação sindical neste sentido”.

SP: FEDERAÇÃO SOLIDÁRIA FEZ
SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO

A diretoria recém-eleita da Federação Solidária dos
Sindicatos do Estado de São Paulo filiados à CUT realizou
entre os dias 24 e 26 de novembro seu Seminário de
Planejamento.

O presidente da Federação, Josemar Bernardes, explicou
que o encontro fez uma análise das atividades realizadas
pela entidade durante o ano de 2015 e que organizou o plano
de ação para 2016. “Neste próximo ano teremos uma política
forte nas campanhas salariais, independente de como esteja
a conjuntura econômica e política do país. Precisamos
centrar nossos esforços no que é o nosso principal objetivo,
que é a luta para avançar nos direitos dos trabalhadores
junto as bases”, afirmou.Com o intuito de promover um momento de integração

entre seus associados, o Sindicato dos Trabalhadores da
Construção Civil, Montagem, Construção Pesada e dos
setores de Mármores e Granitos de Volta Redonda e
região realizou no último sábado(28), a 2ª edição da Festa
do Trabalhador, com sorteio de prêmios e programação para
toda a família.

A festa também foi uma oportunidade para os
trabalhadores conhecerem convênios, serviços e cursos de
parceiros da entidade. O Instituto de Cultura Técnica (ICT),
Uniodonto, Centro Universitário Geraldo Di Biasi (UGB) e
Unidas colocaram estandes com distribuição de materiais
impressos e profissionais para informar os convidados.  

SINDICATO DE VOLTA REDONDA
REALIZA 2ª FESTA DO
TRABALHADOR


