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SINDICATO DE MANAUS REALIZA CASAMENTO COLETIVO DE OPERÁRIOS

Dulcilene Moraes, presidente do Sindicato : mais uma vez foi Marreta, neles!

Foram mais de 100 assembleias nos canteiros de obras, em quatro meses de negociação

AD

CONSTRUÇÃO DE PERNAMBUCO ARRANCA REAJUSTE DE 9,15/
epois de qua-
tro meses de
negociações e

muita mobilização,
milhares de trabalha-
dores da construção
do Pernambuco apro-
varam em assembleia
geral o reajuste sala-
rial de 9,15%. “Esse
ano mais uma vez foi
marreta neles”, afir-
mou a presidente do
Sindicato dos Traba-
lhadores da Constru-
ção de Recife/PE
(Marreta), Dulcilene
Moraes, que condu-
ziu as negociações.

SABOTAGEM -
Dulcilene contou que o processo de ne-
gociação foi longo e difícil: oito rodadas
com os empresários e mais de 100 as-
sembleias nos canteiros de obra da base.
“Na tentativa de nos intimidar, os patrões
suspenderam a mensalidade dos sócios,
mas nós fomos recolher em cada obra”,
assinalou.  Além do reajuste de 9,15%,

os operários também conquistaram me-
lhoria no tíquete refeição, algo que não
havia sigo conseguido na negociação an-
terior.

A primeira proposta patronal foi de rea-
juste de 2,5% em janeiro e 2,5% em mar-
ço com mudança de bata-base para abril,
prontamente rechaçada pela categroria.

Desde o ano passado,
a patronal pressiona
para alterar a data-
base.

COMBATE-  A
presidente do Marre-
ta também relatou
que apesar de toda a
confusão que os pa-
trões tentaram cau-
sar, “a categoria mos-
trou sua combativida-
de”. O fato de terem
sido colocadas qua-
tro mulheres na co-
missão de negocia-
ção representou um
importante avanço.
Para Dulcilene, a
campanha foi ‘furdun-

ço feio’: “mas conseguimos alcançar os
nossos objetivos. A moçada gostou do re-
sultado, até por conta da conjuntura”. De
acordo com a dirigente, “agora é carga to-
tal pra realizar o Encontro Nacional da Mu-
lher Trabalhadora da Construção e do Mo-
biliário”. O evento acontecerá nos dias 24
e 25 deste mês em Recife/PE.

No dia 28 de outubro, 20 casais de operários da construção civil de Manaus
oficializaram sua união em uma cerimônia realizada no Sesi. Essa foi a segunda
edição do evento, que é uma promoção do Sindicato dos Trabalhadores da
Construção Civil (Sintracomec), Serviço Social da Construção Civil (Seconci Manaus)
e Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas (Sinduscon-AM).

Segundo o presidente do Sintracomec, Cícero Custódio (Sassá), a ideia de
oficializar os relacionamentos através do casamento coletivo partiu da diretoria da
entidade. Para Sassá, “muitos trabalhadores têm vontade de casar, mas não têm
dinheiro. O casamento coletivo proporciona a eles essa realização”.

A materialização do Casamento Coletivo contou com o apoio da Federação das
Indústrias (FIEAM), Instituto Embellezze, entidade responsável pela produção dos
cabelos e penteados das noivas e  Hotel Go Inn, que sorteou pacotes de lua de mel
para os noivos.

Nos dias 3 e 4 de novembro, a
Secretária de Saúde do Trabalhador da
CUT-SC uma Oficina do Coletivo de
Saúde do Trabalhador. Na
oportunidade, mais de 30
dirigentes sindicais de
diversas categorias puderam
se aprofundar em temas como
segurança do trabalho,
assédio moral e mudanças
legislativas.

As estatísticas de
acidente de trabalho são
alarmantes: a cada uma hora,
um trabalhador morre no local

CUT-SC PROMOVE OFICINA DO COLETIVO DE SAÚDE DO TRABALHADOR
de trabalho e 338 pessoas sofrem um
acidente de trabalho. Só em 2014 foram
704.136 acidentes, destes 115.551 no

trajeto de trabalho, sendo que 13.833
ficaram inválidos permanentemente e
2.783 morreram.

ENFRENTAMENTO - Para Vilmar
Osovsky, secretário de Organização e
Política Sindical da CUT-SC, “os dados
são preocupantes e exigem uma ação
imediata do estado e das organizações.
Esta oficina é nosso primeiro passo para
enfrentar essa estatística. Santa
Catarina é um dos estados com maior
índice de acidentes de trabalho se
comparado com o número de habitantes,
a estatística chega a ser 48% superior
aos demais estados do país”.
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AA
EM DEFESA DOS DIREITOS, O BRASIL VAI PARAR!

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu atacar o direito
de greve dos servidores públicos, com a decisão de que as
instituições públicas podem efetuar o corte de ponto dos
funcionários em greve, antes mesmo de que ela tenha sido
julgada ilegal ou não. A decisão foi tomada na quinta-feira
(28), por seis votos a quatro.

Com a decisão, os dias parados só não poderão ser
cortados se a paralisação for motivada por alguma ilegalidade
cometida pelo Poder Público, como a falta de pagamento de
salário. Votaram a favor do ataque aos trabalhadores grevistas
os ministros Dias Toffoli, que foi o relator, Luís Roberto Barroso,
Teori Zavascki, Gilmar Mendes, Luiz Fux e a presidente
Cármen Lúcia. Foram contrários à medida os ministros Edson
Fachin, Rosa Weber, Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski.

AMEAÇAS - A medida foi expedida justamente no
momento em que o país enfrenta as maiores ameaças aos
direitos trabalhistas, como a reforma trabalhista, visando
instituir o negociado sobre o legislado e a terceirização sem
limites; a reforma da Previdência, que visa instituir idade mínima
para aposentadoria; além de aumentar o tempo mínimo de
contribuição e, para coroar, o pacote de maldades, com a
PEC 241 - agora PEC 55 no Senado -, que congela por 20
anos os gastos nos setores sociais, inclusive para o
pagamento dos funcionários públicos.

STF AUTORIZA CORTE DE PONTO DE
SERVIDOR E ATACA DIREITO À GREVE

Em visita a cantei-
ros de obras da Cons-
trutora Versatica, em
Nova Guarapari/ES, o
Sindicato dos Traba-
lhadores da Constru-
ção de Vitória (Sintra-
const) flagrou a gata
exercendo, sem o me-
nor pudor, o mais pro-
fundo descaso com a
segurança e a vida dos
operários.

ABSURDO - Fo-
ram encontrados traba-
lhadores nas alturas
sem cinto, sem equi-
pamento de proteção individual (EPI), sem guarda corpo ou
qualquer forma de proteção. O Sintraconst afirmou que “a gata
precisa de uma boa paulada para aprender que não se brinca
com a vida das pessoas. Trabalhador merece respeito e tem
o direito a trabalhar com segurança”. A entidade encaminhou
as denúncias ao Ministério Publico do Trabalho.

SINTRACONST/ES FLAGRA GATA SEM
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

Na obra da Versatica você
pode “brincar” de jogo de sete

erros, o perigo é encontrar mais

CUT e demais centrais sindicais
chamaram, para o próximo dia 11
de novembro, o “Dia Nacional de

Greve”. Desde que Michel Temer (PMDB)
sentou na cadeira da presidência, um alvo
ficou evidente: os direitos das
trabalhadoras e dos trabalhadores.

Não faltam motivos, portanto, para que
na próxima sexta-feira, dia 11 de
novembro, a classe trabalhadora se una
e cruze os braços diante de tantos
ataques aos direitos conquistados pela
categoria nas últimas décadas.

PEC 241 - Aprovada no último dia 25
de outubro, a PEC 241, que no Senado
será PEC 55/2016, prevê o congelamento
em investimentos públicos para os
próximos 20 anos. A medida irá interferir
diretamente nas verbas destinadas à
Saúde e Educação, já que os repasses
de verbas serão reajustados apenas de
acordo com a inflação. Durante os
governos de Lula e Dilma, o reajuste era
feito acima da inflação.

REFORMA DA PREVIDÊNCIA - Uma
das medidas anunciadas como prioridade
por Temer, a Reforma da Previdência deve
aumentar a idade mínima de
aposentadoria para 65 anos e igualar a
idade entre homens e mulheres e entre
trabalhadores do campo e da cidade.
Outra medida que pode prejudicar as
aposentadas e aposentados, é que a
proposta de Temer prevê a vinculação dos
benefícios da previdência aos reajustes de
salários mínimos.

NÃO À TERCEIRIZAÇÃO - O PL 4330,
que foi aprovado na Câmara e tramita no
Senado como PLC 30, prevê a terceiriza-
ção da atividade-fim nas empresas. Se apro-
vado também pelos senadores, o projeto
autoriza a precarização do trabalho e pode
significar a extinção da CLT. Além disso, o
contratante fica livre de responsabilidades
quanto ao não cumprimento de leis traba-
lhistas.

PRÉ-SAL - A aprovação do PL 4567/
2016, altera o papel da Petrobrás na

exploração do pré-sal. Além de não ser
mais operadora única, também não terá
direito ao mínimo de 30% da produção,
conforme previa lei aprovada durante o
governo Lula. Com o argumento de
adequar a empresa a suas dívidas e abrir
o mercado a novos investidores, a medida
pode trazer estragos gigantescos a toda
uma cadeia produtiva, prejudicar o
desenvolvimento tecnológico e ainda fazer
do país mero exportador de matéria-
prima.


