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A

RIO VERDE-MS: PARALISAÇÃO
NA CERÂMICA FÊNIX COBRA O
PAGAMENTO DE ATRASADOS

Empresas oferecem quatro meses sem reajuste e inflação fracionada até dezembro. Categoria reivindica 15%

Na última segunda-feira (22), 243 trabalhadores da Cerâmica
Fênix, da cidade de Rio Verde/MS, paralisaram suas atividades
por atraso no pagamento salarial e em parcela do 13º. A
Fetricom/MS esteve presente ao lado do Sindicato da
Construção de Rio Verde para um diálogo sobre a situação.

Junto com uma comissão de trabalhadores, a federação e
o sindicato compuseram uma mesa de negociação com a
empresa, que fez um acordo de pagamento integral dos salários
atrasados na sexta-feira (26) e do que falta do 13º até a próxima
sexta-feira (4).

ATENÇÃO - Na terça-feira (23), os trabalhadores voltaram
às atividades normalmente. O pagamento dos salários foi

TRABALHADORES DA CERÂMICA DO MATO GROSSO DO
SUL PREPARAM GREVE CONTRA PROVOCAÇÃO PATRONAL

A Federação dos Trabalhadores do Mato Grosso do Sul (Fetricom/MS)
está em Campanha Salarial da Cerâmica no estado. Com data-base em
março, a principal reivindicação da categoria é 15% de reajuste salarial

para todos os trabalhadores.
A Fetricom reuniu com o sindicato patronal de terça a quinta-feira, mas

não houve acordo. Segundo o presidente Webergton Sudário (Corumbá), “eles
não querem dar nada, a proposta chegou ao ridículo. A ‘oferta’ foi quatro meses
sem reajuste e a inflação fracionada até dezembro”. Diante da provocação a
entidade convocou os trabalhadores para uma assembleia nesta semana para
definir os próximos passos.

O acordo que a federação visa fechar valerá para 53 cerâmicas em todo o
Mato Grosso do Sul. Corumbá lembra que “pela primeira vez em anos os
trabalhadores da cerâmica se uniram no estado em busca de melhores
condições de trabalho e melhores salários”. “Se os patrões não derem um
reajuste salarial decente, haverá greve”, alertou.

confirmado pela Fetricom na última sexta e o presidente
Webergton Sudário afirmou que a entidade “estará atenta para
o cumprimento do acordo”. “Caso contrário paralisaremos
novamente”, sublinhou.

Na última quarta-feira (24) a Coordenação do
Macrossetor Indústria (MSI) se reuniu na capital paulista
para debater as propostas a serem apresentadas na reunião
de planejamento da Executiva Nacional da CUT. A
coordenação é composta pelos presidentes da Conticom,
Claudio da Silva Gomes; da Confederação Nacional dos
Metalúrgicos (CNM), Paulo Cayres; da Confederação
Nacional do Vestuário (CNTV), Cida Trajano; da
Confederação Nacional da Alimentação (Contac), Siderlei
de Oliveira, e da Confederação Nacional dos Químicos
(CNQ), Lú Varjão.

Entre outros pontos compuseram a pauta o Observatório
da Indústria, a cobrança de ações mais efetivas para
elaboração e implementação de políticas industriais no país
(como geração de emprego e tributos específicos), além
de maior acompanhamento da legislação do setor industrial.

Na última quinta-feira (25) foi realizada na sede do Sindicato
da Construção de João Pessoa (Sintricom JP) a segunda
assembleia geral da Campanha Salarial da categoria.

A diretoria fez
uma explanação
da conjuntura atual
e das mesas de
negociação com o
setor patronal, que
não ofereceu
abso lu tamente
nada para os
operários, que têm
data-base em 1º
de janeiro.

Com mais de
300 trabalhadores, a assembleia apontou a necessidade de ampliar
a pressão nos canteiros de obras e autorizou a direção a
prosseguir as negociações salariais com vistas a barrar o arrocho.

COORDENAÇÃO DO MACROSSETOR
INDÚSTRIA SE REÚNE EM SÃO PAULO

JOÃO PESSOA DIZ NÃO AO ARROCHO

Trabalhadores, Federação e Sindicato: unidade
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“Tivemos um saldo muito positivo , com participação bastante representativa dos dirigentes”, afirmou Carioca

N

CONTICOM CONCLUI COM ÊXITO PRIMEIRO MÓDULO
DE FORMAÇÃO DE FORMADORES DE GESTÃO SINDICAL

O Senado Federal deu na noite de quarta-feira (24), um dos
golpes mais brutais na classe trabalhadora e no povo que mais
necessita de investimentos públicos em Educação e Saúde.

Os senadores aprovaram um projeto de José Serra (PSDB-
SP) que privatiza o Pré-Sal. Isso significa que o Senado abriu
mão da soberania nacional e de todos os investimentos gastos
com a pesquisa na área de petróleo e
gás nos últimos anos. A luta feita em todo
o Brasil para que os recursos oriundos
do Pré-Sal sejam investidos na melhoria
da educação e da saúde dos brasileiros
foi ignorada pelo Senado.

Para garantir a aprovação do
Substitutivo ao PLS 131 apresentado
pelo senador Romero Jucá (PMDB/RR),
o governo fez um acordo com a bancada
do PSDB e parte da bancada do PMDB.

GOLPE NA PETROBRÁS - O projeto
retira a obrigatoriedade de a Petrobrás
de ser a operadora única do Pré-Sal e a
participação mínima de 30% nos campos licitados, como
garante o regime de partilha - Lei 12.351/2010. Se for aprovado
pela Câmara e sancionado pela presidenta Dilma Rousseff, a
Petrobrás deixará de ser a operadora única do Pré-Sal e terá
que provar ao Conselho Nacional de Política Energética se
tem condições ou não de manter a exploração mínima de 30%
em cada campo que for licitado.

esta semana a Secretaria de For-
mação da Conticom deu início, em
São Paulo, ao primeiro módulo da

Formação de Formadores de Gestão Sin-
dical. A atividade contou com a participa-
ção de muitos dirigentes dos sindicatos
que compõem a Federação Solidária da
Construção do Estado de São Paulo
(FSCM/CUT).

DIÁLOGO - O seminário de formação
tem como objetivo aprofundar o conheci-
mento dos dirigentes sobre a gestão, a
prática sindical e as constituições, além
de estimular o diálogo entre os sindica-
tos. A construção é o único ramo que está
desenvolvendo este programa, com dois
módulos de três dias cada.

AVANÇANDO - “Tivemos um saldo mui-
to positivo com uma participação bastan-
te representativa dos dirigentes”, afirmou
Paulo Peres (Carioca), secretário de for-
mação da Conticom.

Na última quarta-feira (24), os trabalhadores da Johnson Con-
trols, em São Bernardo do Campo/SP, realizaram assembleias
nos turnos da manhã e da tarde para deliberar sobre a PLR, que
foi aprovada em R$ 5.346, a ser paga em duas parcelas.

SÃO BERNARDO: MOBILIZAÇÃO CONQUISTA PLR DE R$ 5.346 NA JOHNSON CONTROLS
O valor foi debatido em cinco reuniões e o reajuste do bene-

fício chegou a 10% apesar da crise no setor automotivo. O pre-
sidente do Sintracom, Admilson Oliveira, acompanhou a mobili-
zação que atingiu 700 trabalhadores.

NOTA OFICIAL: CUT E FUP REPUDIAM PRIVATIZAÇÃO DO PRÉ-SAL
Essa aprovação é um golpe no projeto democrático-popular,

voltado para a distribuição de renda, geração de emprego e
investimentos em políticas públicas que melhorem a vida dos
brasileiros, que vem sendo eleito desde 2002.

GOVERNO PERMITIU - Para a CUT-FUP, o governo
renunciou a política de Estado no setor petróleo e permitiu um

dos maiores ataques que a Petrobrás –
única empresa que tem condição de
desenvolver essa riqueza em benefício
do povo brasileiro - já sofreu em sua
história. Fazer acordo para aprovar o
projeto de Serra é o sinal mais claro de
que o governo se rendeu as chantagens
e imposições do Parlamento e do
mercado, rompendo a frágil relação que
tinha com os movimentos sociais e
sindical, criando um constrangimento
para os senadores que mantiveram a
posição em defesa do Brasil.

O governo precisa aprender que é
preferível perder com dignidade do que ganhar fazendo
concessões de princípios.

A CUT, a FUP e os movimentos sociais estarão nas ruas
para lutar contra este projeto que entrega a maior riqueza do
povo brasileiro as multinacionais estrangeiras.

Vagner Freitas 
Presidente Nacional da CUT

Dirigentes da Federação Solidária da Construção do Estado de São Paulo
participaram do evento coordenado pelo secretário de Formação da Conticom


