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Em evento com a presença do ex-presidente do Brasil, 1.300 lideranças sindicais reafirmam luta por
salário, emprego e direitos no Congresso da Federação Internacional dos Trabalhadores na Indústria

J

AO LADO DE LULA, CONTICOM/CUT PARTICIPA DA ABERTURA
DO CONGRESSO DA INDUSTRIALL: “A LUTA CONTINUA!”

unto com o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, a Conticom
participou na última terça-feira (04)

da abertura do 2º Congresso da
IndustriALL, Global Union, a federação
internacional dos trabalhadores na
indústria, que aconteceu no Rio de
Janeiro.

Com mais de 1.300 sindicalistas de
todo o mundo, Lula destacou por várias
vezes em seu discurso que a luta deve
continuar. “A luta continua” é o slogan do
evento.

AMEAÇA CONTRA A CLASSE - Lula
assinalou que no mundo todo, a situação
não está fácil para a classe trabalhadora.
“A diferença é que nos países pobres os
trabalhadores não conseguem o que os
trabalhadores europeus têm. E hoje, os
europeus estão sob ameaça de perder
suas conquistas e os trabalhadores dos
países pobres de terem menos direitos
ainda”, avaliou.

O presidente da Confederação
Nacional dos Metalúrgicos da CUT, (CNM/
CUT), Paulo Cayres, reiterou a
importância da defesa dos direitos. “A
classe trabalhadora é internacional.
Nosso objetivo histórico e imediato é a
defesa de nossos direitos, o direito à

nossa história, a de construirmos a nossa
existência de forma digna e autônoma”,
destacou.

Claudio da Silva Gomes, presidente da
Conticom, explicou que apesar de a

Confederação da Construção não
participar da IndustriALL, todo o
Macrossetor da Indústria da CUT tem se
esforçado para participar em conjunto das
atividades que envolvem a indústria.

Aguardávamos com expectativa o re-
sultado das eleições das Câmaras Mu-
nicipais e as renovações que foram fei-
tas nos preocupam, pois as Câmaras
eleitas são muito conservadoras.

CONSERVADORISMO - O resultado
nos coloca numa situação ainda mais
complicada, além de, a nível federal, nos
depararmos com um governo completa-

O deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS) apresentou à
Comissão Especial da Câmara dos Deputados o relatório
da PEC 241, que limita o crescimento da despesa pública
não financeira pela inflação, no prazo de 20 anos, durante
aproximadamente uma geração.

O texto estabelece que em caso de descumprimento
do limite de gastos fica proibido o aumento real do salário
mínimo e a criação de novas despesas obrigatórias. Fica
vedada a “adoção de medida que implique reajuste de
despesa obrigatória acima da variação da inflação”, diz o
relatório. No caso de que o limite de gastos seja excedido,
o salário mínimo também ficaria sem aumento real.

OPINIÃO DO CLAUDINHO mente conservador, agora sentiremos o
conservadorismo também a nível munici-
pal, ou seja, no nível que chega mais per-
to das pessoas.

Teremos maiores restrições da parti-
cipação das pessoas nas decisões, tam-
bém teremos limitação da liberdade reli-
giosa e sexual. Retrocessos inclusive em
nível de legislação, onde durante os últi-
mos 14 anos tivemos avanços. A questão
da diversidade, do respeito às minorias,

da consideração de todos nos espaços
decisórios e deliberativos, será forte-
mente atingida.

PASSAR À OFENSIVA - Por outro
lado, elegemos, em algumas cidades,
representantes dos trabalhadores da
construção para a vereança. Esses diri-
gentes vão ter um papel fundamental e
decisivo na defesa do conjunto da clas-
se e vão precisar passar da defensiva à
ofensiva.

Claudinho (à esquerda), somando com sindicalistas da IndustriALL

GOVERNO TEMER QUER PROIBIR AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO POR 20 ANOS
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SINTICOP-MS VISITA OBRA DE DUAS PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS

Na última quarta-feira (5) foi aprovado
o Projeto de Lei 4567/2016 que alterou o
papel da Petrobrás na exploração do pré-
sal. Além de não ser mais operadora úni-
ca, também não terá direito ao mínimo
de 30% da produção, conforme previa lei
aprovada durante o governo Lula.

Com o argumento de “adequar a em-
presa a suas dívidas e abrir o mercado a
novos investidores”, a medida pode trazer
estragos gigantescos a toda uma cadeia
produtiva, prejudicar o desenvolvimento

COM ENTREGA DO PRÉ-SAL, BRASIL PERDE RECURSOS PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO
tecnológico e ainda fazer do país mero
exportador de matéria-prima.

Lula instituiu a partilha para garantir
que 50% do lucro com os royalties fos-
sem destinados para um fundo social, de
onde o governo tiraria recursos para apli-
car em educação (75%) e saúde (25%).

A diferença da concessão em relação
ao regime de partilha é que no primeiro,
devido ao alto risco exploratório, quem
ganha o leilão fica com a riqueza. Já na
partilha, como toda a região do pré-sal

está mapeada e não há risco de perder
investimento, o governo determinou um
modelo em que o óleo pertence ao país,
que cede a área para exploração de quem
der maior retorno financeiro.

Temer pretende enfraquecer a Petro-
brás para privatizá-la, o que já está fazen-
do aos poucos, com a venda do patrimô-
nio da empresa. Agora, com o projeto de
Serra, pretende retirar da Petrobrás bi-
lhões de barris de petróleo, como se ter
petróleo fosse um fardo para a petrolífera.

Cerca de 70 associados participaram do 9º Encontro
dos Trabalhadores da Construção Civil Aposentados de
Curitiba e Região Metropolitana, realizado no dia 30 de
setembro, na Sede Campestre do Sindicato da Constru-
ção de Curitiba (Sintracon), em Colombo.

SINTRACON CURITIBA PROMOVEU 9º ENCONTRO DOS TRABALHADORES APOSENTADOS
Grande parte dos aposentados foram acompanhados

de suas companheiras, consolidando o já tradicional
evento como um espaço de integração familiar e sindi-
cal. Durante as atividades houve uma palestra sobre pre-
vidência social e direitos dos aposentados

diretoria do Sindi-
cato dos Traba-
lhadores da

Construção Pesada do
Mato Grosso do Sul (Sin-
ticop) visitou na semana
passada em Água Cla-
ra/MS o canteiro de obra
de duas Pequenas Cen-
trais Hidrelétricas
(PCHs) que estão sen-
do construídas no Rio
Verde, perto do municí-
pio de Ribas do Rio
Pardo. No local traba-
lham cerca de 600 pes-
soas. 

PALESTRAS -  Os
diretores fizeram palestras para os ope-
rários sobre a Convenção Coletiva da ca-
tegoria e também verificaram as condi-

ções de segurança do ambiente de traba-
lho. A execução da obra está sendo feita
pela empresa Seta Engenharia. “Nós ana-

lisamos a questão do
transporte, conferimos
os equipamentos de se-
gurança e vistoriamos o
alojamento. Tudo está
dentro da lei”, diz Wal-
ter Santos, presidente
do Sindicato.

CONFIANÇA - Du-
rante o período que a di-
retoria ficou no local,
130 trabalhadores se fi-
liaram à entidade. “Isto
demonstra a confiança
no trabalho desenvolvi-
do pelo SINTICOP. O
nosso objetivo é sempre
estar nos canteiros de

obras para divulgar nossos benefícios e
ouvir o que os trabalhadores têm a dizer”,
finaliza Walter.

A

Dirigentes conferiram segurança, transporte e vistoriaram alojamentos

Sindicato dos Trabalhadores da Construção Pesada do Mato Grosso do Sul reforça presença nos canteiros e amplia filiações


