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APÓS 18 DIAS, GREVE ARRANCA 9,9% DE REAJUSTE EM PERNAMBUCO

A
Vitória contra o arrocho

pós 18 dias em greve geral, os ope-
rários da construção de Pernam-
buco arrancaram reajuste salarial

de 9,9%, mantendo sua data base. Ao
todo foram 17 rodadas de negociação,
cinco passeatas na capital, ação solidá-
ria para doação de sangue e ocupação
do palácio do governo e da Prefeitura.

O Sindicato dos Trabalhadores da
Construção de Recife (Marreta), que en-
cabeçou a greve, também ocupou os es-
critórios das empresas que fizeram o des-
conto dos dias parados em novembro.

GARANTIA PARA TODOS - O Acordo
prevê, além do reajuste de 9,9% e a ma-
nutenção da data-base, que os dias pa-
rados serão pagos e compensados e as
empresas terão que devolver os descon-
tos realizados no salário de novembro. A
Convenção foi assinada no Ministério do
Trabalho, com a presença de todos os sin-
dicatos da construção do estado.

Para a presidente do Marreta, Dulcile-
ne Moraes, “o resultado é uma grande vi-
tória para todos. Deixamos claro também

que o acordo tinha que ser para todos ou
ninguém assinaria. Foram 17 rodadas de
negociação, mas a categoria estava uni-
da, a gente resistiu. Saímos dessa cam-
panha fortalecidos e com a autoestima lá
em cima”. 

INFLAÇÃO - A proposta patronal es-
tava emperrada há semanas no reajuste
de 3% em novembro e 6 % em abril de

2016 com alteração da data-base (de ou-
tubro para abril), o que não cobria nem a
reposição da inflação.

SOLIDARIEDADE - O Marreta contou
com o apoio da Federação da Constru-
ção do estado e outros sindicatos, alem
da Conticom, da CUT nacional e estadu-
al, da Internacional da Construção e da
Madeira (ICM) e de outras centrais.

O Sindicato dos Trabalhadores nas In-
dústrias da Construção, do Mobiliário e da
Extração de Mármore, Calcário e Pedrei-
ras de Pedro Leopoldo, Matozinhos, Pru-
dente de Morais e Confins (Sinticomex)
conseguiu uma liminar na Justiça de Minas
Gerais que determina a reintegração de to-
dos os 87 demitidos pela empresa Lafarge
Holcim no último dia 23 de novembro.

A decisão foi tomada pela juíza Subs-
tituta do Tribunal Regional do Trabalho
(TRT) da terceira região, Fernanda Cristi-
ne Nunes Teixeira. O sindicato alegou que
a empresa demitiu mais de 20% do seu
efetivo de empregados, sem negociação
prévia com a entidade que representa es-
tes trabalhadores.

Em seu despacho, a juíza determinou
que a Lafarge Holcim terá cinco dias da
data da intimação para reintegrar todos os
funcionários e não poderá promover novas
demissões em massa sem negociação
prévia com o sindicato. Esta decisão evi-
tou 40 novas dispensas que, segundo
informações, já estariam programadas
pela empresa.

IRRESPONSABILIDADE - O Judiciá-
rio entendeu ainda que a empresa, antes
de demitir tantos pais de família, deve op-
tar por mecanismos menos danosos, tais
como: Programa de Demissão Voluntária,
suspensão do contrato de trabalho, redu-
ção de jornada e de salários ou transfe-
rência de unidade.

MULTAS - A juíza determinou ainda
uma multa de R$ 10.000,00 por funcioná-
rio dispensado e por dia até um limite de
R$ 15.000,00 por demitido caso a empre-
sa se negue a cumprir a liminar.

Conforme Mauro Alessi Lafetá, advo-
gado do Sinticomex, “a concessão desta
medida liminar pela Justiça do Trabalho é
importante para o fortalecimento da juris-
prudência trabalhista brasileira, no senti-
do de se obrigar as empresas ao diálogo
com os sindicatos antes de dispensarem
coletivamente os seus empregados, pois
quando não se buscam alternativas, so-
mente a parte mais fraca da relação, o
trabalhador, fica prejudicado e abandona-
do à própria sorte.”

MG: SINTICOMEX CONSEGUE REVERTER NA JUSTIÇA DEMISSÃO EM MASSA NA LAFARGE HOLCIM

O Sindicato dos Trabalhadores da Construção de Teresi-
na/PI informou que a Campanha Salarial da construção segue
em andamento, pois o setor patronal ofereceu apenas 5% de
reajuste salarial. Os trabalhadores pedem reajuste de 14% e
a melhoria nas cláusulas sociais.

DEMISSÕES - Dirigentes do sindicato também informa-
ram que, no último período, o setor está vivendo a demissão
em massa dos trabalhadores. Segundo Carlos Magno, que é
também secretário de imprensa da Conticom, “a demanda por
ações judiciais que assegurem o direito dos trabalhadores está
aumentando no sindicato, as empresas estão demitindo sem
pagar as recisões”.

Já o setor de cerâmicas fechou acordo com reajuste de
10,33% para toda a indústria do setor no estado.

CAMPANHA SALARIAL DA CONSTRUÇÃO SEGUE EM TERESINA, CERÂMICA FECHA ACORDO

Operários reivindicam 14% de reajuste. Patrões querem 5%

Dias parados serão pagos e compensados e empresas terão de devolver descontos



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

A

2º MÓDULO DE GESTÃO SINDICAL É REALIZADO EM VITÓRIA

CUT VAI ÀS RUAS PARA IMPEDIR O GOLPE E O RETROCESSO

Nos dias 30 de novembro e 1º de de-
zembro foi realizado o 2º Módulo do Cur-
so de Formação em Gestão Sindical em
Vitória, no Espírito Santo. A atividade foi
realizada no auditório do Sindicato da
Construção de Vitória (Sintraconst-ES) e
contou, na mesa de abertura, com os de-
putados federais Givaldo Vieira e Heder
Salomão, e o presidente da CUT Estadual,
Jasseir Fernandes, que fizeram uma aná-
lise de conjuntura.

ENFRENTAMENTO - A análise norteou
um novo debate, com o sindicato como
ferramenta de enfrentamento. Para o pre-
sidente do Sintraconst e secretário de
Formação da Conticom, Paulo Peres, o
Carioca, “neste momento delicado da con-
juntura, foi debatido o papel que os sindi-
catos devem assumir para ajudar no
enfrentamento desta crise”.

COMUNICAÇÃO E DIREITO - Houve
também uma oficina de comunicação, que
aprofundou o debate da construção de
uma rede entre toda a estrutura sindical,

e uma oficina de direito, sobre os direitos
e deveres dos diretores sindicais, o que
eles podem e o que não podem fazer. No

encontro, também aconteceu uma ampla
discussão sobre como se pode fazer para
mudar a legislação.

Presidente da CUT-ES, Jasseir Fernanes, e deputados federais Givaldo Vieira e
Heder Salomão contribuíram no debate sobre a análise de conjuntura

Central Única dos Trabalhadores
repudia a atitude chantagista e
antidemocrática do presidente da

Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha,
de acolher o pedido de impeachment con-
tra a presidenta da República, Dilma Rous-
seff, como retaliação ao fato de o PT ter
declarado que votará pela admissibilida-
de do processo de cassação contra ele
no Conselho de Ética.  

CONTAS NA SUÍÇA - Diferentemente
de Cunha, acusado pelo Procurador Ge-
ral da República, Rodrigo Janot, de man-

Nota oficial da CUT sobre o pedido
de impeachment contra Dilma

ter contas não declaradas na Suíça e que
é alvo de processo no Supremo Tribunal
Federal (STF) pelos crimes de corrupção
e lavagem de dinheiro, contra Dilma não
existe sequer uma denúncia de prática de
ato ilícito.

A sociedade brasileira, que lutou con-
tra a ditadura militar não vai aceitar pas-
sivamente esta tentativa declarada de
golpe de Estado. O mandato da presidenta
Dilma foi outorgado pelo povo de maneira
transparente e democrática e só termina
em 2018.   

MUDAR A POLÍTICA ECONÔMICA -
Vamos às ruas lutar pelo Estado Demo-
crático de Direito, contra o golpe e o re-

trocesso, em defesa do mandato da pre-
sidenta Dilma e, também, pela mudança
da política econômica e pelo desenvolvi-
mento econômico, com justiça social e
distribuição de renda.  

Conclamamos a sociedade brasileira,
especialmente os movimentos sociais e
populares, as centrais sindicais e o Con-
gresso Nacional, a superar as divergênci-
as políticas e se unir em torno de uma
agenda em prol do Brasil, uma agenda de
crescimento econômico e desenvolvimen-
to social.

- Não ao golpe e ao retrocesso!
São Paulo, 3 de dezembro de 2015.

Executiva Nacional da CUT

Sindicalistas, empresários e lideranças de organizações
da sociedade civil, se reuniram na última quinta-feira (3) para
o lançar o “Compromisso pelo Desenvolvimento” e atacaram
o prolongamento da crise política, que estaria alimentando
continuamente a crise econômica.

CONTRIBUIÇÃO - Para que a economia brasileira rompa
a inércia em que se encontra, o objetivo do “Compromisso” é
trazer propostas elaboradas em conjunto pelas seis centrais
sindicais, entidades empresariais e especialistas ligados a
entidades como o Dieese.

SABOTAGEM DA MÍDIA - Vagner Freitas, presidente da
CUT, afirmou que nos últimos 12 anos o Brasil viveu um perío-
do de crescimento, o que comprova a viabilidade do País, e
lembrou “que os empresários ganharam muito, alguns mais
até do que esperavam”. È preciso cobrar o fim do ciclo de
reclamações que, segundo ele, encontram campo fértil na
mídia tradicional: “Não precisamos acreditar na tese de terra
arrasada, onde é preciso começar tudo de novo”.

SINDICALISTAS E EMPRESÁRIOS LANÇAM COMPROMISSO PELO DESENVOLVIMENTO

CUT e centrais se unem para romper a inércia econômica


