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SINDICATO DE CAMPO GRANDE MOBILIZA CATEGORIA POR
AUMENTO REAL DE SALÁRIO E GARANTIA DE TODOS DIREITOS

Presidente do Sintracon CG, José Abelha Neto frisa que é hora de intensificar presença nos canteiros de obra

D
Assembleia na capital do Mato Grosso do Sul acontece na próxima sexta e é chave para campanha salarial do Estado

esde o início do ano o Sindicato dos Trabalhadores da
Construção de Campo Grande (Sintracom CG) está
diariamente nos canteiros de obra convocando os operários

para a assembleia de aprovação de pauta, que será realizada
na próxima sexta-feira, 29 de janeiro.

AVANÇAR - Para José Abelha Neto, presidente do Sintracom
CG, “embora as pautas não estejam completamente definidas,
vamos lutar pela reposição da inflação e pelo aumento real de

salários. A hora de pôr na mesa nossos pedidos e lutar por eles
é agora, quem constrói esse país somos nós, a classe operária.
Precisamos de bons salários, qualificação, saúde segurança,
PLR (Participação nos Lucros e Resultados), alimentação,
respeito e dignidade”.

Após a Assembleia Geral, a pauta será encaminhada ao
setor patronal e se iniciarão as rodadas de negociação. Os
sindicatos do estado têm data base em 1º de março.

A Igreja Universal do Reino de Deus
(IURD) pretende dar um salto na angaria-
ção de novas ovelhas para o seu rebanho
de fiéis em Curitiba/PR. Para isso, adqui-
riu uma quadra toda no bairro Rebouças,
onde ficava a antiga fábrica da Matte Leão. 
No local está sendo construída a nova
Catedral da Fé, um templo que terá mais
de 37 mil m². Para edificar a obra, a IURD
contratou a construtora e incorporadora
Teixeira Duarte.

Na última sexta-feira (22) foi
realizada a primeira reunião do
coletivo de Juventude da CUT-
PB, na sede do Sindicato dos
Trabalhadores da Construção
(Sintricom), em João Pessoa.
Durante a reunião foi debatida a
inserção da juventude no movi-
mento sindical e o Fórum Nor-
deste sobre Condições e Meio
Ambiente do Trabalho na Indús-
tria da Construção.

ENERGIA - Segundo Jéssica
Andrade, diretora da Conticom,
do Sintracom e secretária de Juventude
da CUT-PB, “fortalecer o coletivo de ju-
ventude é algo desafiador, muitos sindi-

NOVA CATEDRAL DA IGREJA UNIVERSAL É ERGUIDA NA BASE DA EXPLORAÇÃO DOS OPERÁRIOS EM CURITIBA
ABUSO -Tal como o Templo de Salo-

mão (segundo a Bíblia hebraica, o primei-
ro Templo em Jerusalém, construído no
século XI antes de Cristo), a Nova Cate-
dral da Fé também é construída na base
da exploração dos trabalhadores. Todo
mês o Sintracon Curitiba recebe denún-
cias de problemas na obra, como atraso
de pagamentos de salários nas empre-
sas subcontratadas e trabalhadores alo-
jados em condições precárias.

DIFICULDADES - “Muitos operários
foram trazidos de estados da região nor-
deste e ficam em situação complicada
com os constantes atrasos”, denunciou
Domingos Oliveira Davide, presidente do
Sintracon. O Sindicato seguirá em alerta
com relação à obra da IURD, assim como
faz nos demais empreendimentos cons-
truídos em sua base territorial de repre-
sentação, para garantir que os direitos dos
trabalhadores sejam respeitados.

CUT-PB REALIZA REUNIÃO DO COLETIVO DE JUVENTUDE NA SEDE DO SINTRACOM

catos ainda resistem à ideia de inserir os
jovens em suas diretorias, mesmo saben-
do que a renovação é necessária. Vejo

que as gerações podem e devem
coexistir porque ambas são extre-
mamente importantes. A catego-
ria da construção civil no estado
da Paraíba vem trabalhando nes-
sae sentido, e os jovens vem se
enxergando em sua diretoria”.

PROTAGONISMO - A diretora
de juventude completou, “o deba-
te da nossa conjuntura política
também está em pauta, pois que-
remos ser protagonistas desses
enfrentamentos. A juventude Cu-
tista do estado pretende se forta-

lecer e mostrar para a sociedade que os
jovens trabalhadores estão atentos ao
que acontece no nosso país.”
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Não queremos mais do mesmo. Na
primeira reunião do ano, após a troca do
ministro da Fazenda – saiu Levy, entrou
Barbosa -, o Copom manteve nas altu-
ras a taxa básica de juros (Selic). Para
a CUT, esta é a velha e inútil receita apli-
cada à política econômica no ano pas-
sado. Receita que, ao invés de curar a
doença, agrava ainda mais a recessão e
o desemprego, que já atingiu índices es-
timados em 8,4%, em 2015.

A justificativa nós já conhecemos: é
preciso combater a inflação, dizem os
técnicos e as autoridades monetárias.
Essa, dizem, seria a única ferramenta.

DESATINO - O problema é que esse
argumento é derrubado pelo próprio BC
que, em carta enviada ao ministro da Fa-
zenda, Nelson Barbosa, divulgada há pou-
cos dias, explica que os motivos da infla-

JURO ALTO AUMENTA DESEMPREGO E NÃO DERRUBA INFLAÇÃO
ção ter ficado em 10,67% em 2015, são o
realinhamento dos preços administrados
por contratos (reajustes das contas de luz
e água, entre outros serviços privatizados
no governo FHC) e a variação cambial, já
que os produtos importados ficaram mais
caros com a alta do dólar. Em função dis-
so, os preços administrados tiveram infla-
ção de 18,07% em 2015, segundo o IPCA/
IBGE, e a variação cambial acumulou des-
valorização de 47% no mesmo período.

TIRO NO PÉ - Ou seja, a alta de juros
não é a melhor ferramenta para combater
a inflação. Essa alta só serve para manter
a economia em recessão, com impactos
negativos na geração de empregos, na ar-
recadação da união, estados e municípios,
aprofundando ainda mais a crise, além de
aumentar a dívida pública, drenando recur-
sos para o sistema financeiro. Essa últi-

ma, na verdade, parece ser a única justi-
ficativa para a alta de juros.

SAÍDA - A pesquisa CUT/Vox Populi
já indicou o que a classe trabalhadora
espera do governo que ajudou a eleger:
83% dos entrevistados disseram que
reduzir a taxa de juros ajudaria o país a
sair da crise.

Parece que todos, menos o governo,
já entenderam que a política vigente, em
especial a alta de juros, não tem sido
eficaz para que conquistemos a princi-
pal promessa da presidenta Dilma Rous-
seff durante a campanha eleitoral, que
foi a ampliação da geração de emprego.

A CUT sempre deixou claro que, para
sair da crise no curto prazo, o governo
deve reduzir a taxa básica de juros, es-
timular a produção, o consumo interno e
a geração de mais empregos e renda.

Sindicato dos Trabalhadores da
Construção Civil de Volta Redonda
e região está participando e apoi-

ando o movimento social e a diretoria do
Sindicato dos Metalúrgicos, na luta con-
tra as demissões na Companhia Siderúr-
gica Nacional (CSN) e a favor da garantia
de direitos trabalhistas.

FACÃO - Das demissões anunciadas
pela CSN e empreiteiras, desde o final do
ano passado, centenas já foram efetiva-
das. No que diz respeito à construção
civil, a preocupação é com as terceiriza-
das, que anunciam demitir 35% dos seus
funcionários.

Para o presidente  da entidade, Sebas-
tião Paulo, as empresas mais uma vez
querem tomar atitudes visando lucros e
mais lucros, aproveitando-se do argumen-
to de crise econômica e tirando vantagens
em cima do trabalhador. Não respeitam
os direitos conquistados, como por exem-
plo, pôr fim ao turno de seis horas - uma
conquista histórica na greve de 1988. 

No entendimento da diretoria, a luta
contra as demissões é de todos que se-
rão atingidos pelo impacto na economia:
construção civil, asseio e conservação,
engenheiros, químicos, bancários, rodo-
viários, comércio, entidades sindicais e
religiosas, poder público, ou seja, famílias
da cidade e da região. 

BASTA DE IMPOSIÇÕES - “Nossa di-
retoria é extremamente contrária a qual-
quer medida que signifique perda de em-

SINDICATO SUL FLUMINENSE APOIA MOVIMENTO CONTRA ONDA DE
DEMISSÕES NA CSN E TERCEIRIZADAS

pregos e de direitos já conquistados.  Por
isso, é importante continuar mobilizando
toda a sociedade, no sentido de não acei-
tar as imposições do setor empresarial”,
afirmou Sebastião, ressaltando o compro-
metimento da entidade com todas as
ações que fortaleçam os trabalhadores
nesse enfrentamento.  

AMEAÇAS AOS DIREITOS - Além das
demissões, a CSN quer a suspensão do
pagamento do adicional de 70% do abo-
no de férias, implantação do banco de

horas para empregados de Volta Redon-
da e Porto Real, suspensão do pagamen-
to do adicional de horas extras e hora
noturna acima da prevista pela CLT e re-
torno da participação dos empregados no
cartão alimentação em 10%. A CSN quer
impor a adesão do trabalhador ao PPE
(Programa de Proteção ao Emprego), que
só representa perdas. A medida reduz o
salário, não garante o emprego e afeta di-
reitos trabalhistas garantidos como FGTS,
13º salário, férias, entre outros.

Para o presidente da entidade, Sebastião
Paulo, empresas aproveitam argumento
da crise para tirar vantagens em cima
do trabalhador, retirando conquistas

O

A diretoria do Sindicato da Construção Civil de Volta Redonda e região lamenta
o acidente ocorrido na madrugada de sexta-feira (22), com o trabalhador no setor
da Coqueria, contratado da empresa Rip Serviços Industriais, no interior da CSN.

Assim que tomou conhecimento do fato, o Sindicato começou a tomar as pro-
vidências cabíveis em relação à apuração das causas e a gravidade do acidente. A
entidade está acompanhando o estado de saúde do trabalhador, que sofreu quei-
maduras pelo corpo, segundo informações da unidade de saúde onde foi atendido. 

O Sindicato reafirma a preocupação com a pressão que os trabalhadores vêm
sofrendo neste início de ano, por conta das ameaças de demissões da CSN e que
exige das terceirizadas uma redução de mais de 30% nos quadros de funcionários.
Os trabalhadores acabam se sacrificando, trabalhando além do normal com uma
jornada desgastante.

NOTA À IMPRENSA SOBRE O ACIDENTE NA CSN

Volta Redonda reage. Centenas de demissões já foram efetivadas.


