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Encontro da Internacional da Construção e da Madeira. Com a palavra, Aline Ferle, da Federação do MS

BRASIL SEDIA O SEMINÁRIO REGIONAL DE JUVENTUDE
E MULHERES DA ICM PARA AMÉRICA LATINA E CARIBE

Evento realizado em Recife fortalece a troca de experiências e a
unidade entre dirigentes dos segmentos mais afetados pela crise
ealizado entre os dias 9 e 11 de
maio, em Recife, com o apoio da
Conticom e da Fundação Friedrich
Ebert (FES), o Seminário Regional de Juventude e Mulheres da Internacional da
Construção e da Madeira (ICM) para a
América Latina e o Caribe fortaleceu a troca de experiências e a unidade entre os
dirigentes de dois dos segmentos mais
afetados pela crise.
A representante da FES, Waldeli Millero, diretora de programas sobre políticas
sociais, relações de trabalho, gênero e
cooperação sindical, falou das imensas
dificuldades que as reformas neoliberais
têm trazido para os países e da importância da resposta sindical, particularmente
fortalecendo o trabalho de base, as alianças com os demais movimentos e incentivando a participação feminina e juvenil.
COMITÊ INTERNACIONAL - Diretora
Global de campanha da ICM, Jin Sook Lee
informou que no último congresso da enti-
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dade, realizado na África do Sul, em 2017,
foi deliberada a formação do comitê internacional da juventude, que será formalizado em maio e terá apoio da FES.
Atualmente, a direção da ICM conta
com 30% de participação feminina e a intenção é que o percentual chegue a 50%.
APOIO - Para Dulcilene Moraes, da Secretaria da Mulher da Conticom, a presença
de jovens e mulheres joga papel cada vez
mais decisivo para a vitória de qualquer
embate, o que torna necessária uma atenção muito especial aos dois segmentos.
Dulcilene falou das dificuldades que o seu
Sindicato Marreta, de Pernambuco, enfrentou desde os seus primórdios, em 1919,
e lembrou quando um dirigente foi baleado numa greve para defendê-la, estando
ela grávida de oito meses.
Marina Gurgel , coordenadora de projetos da ICM, apresentou as tendências
políticas e econômicas internacionais e regionais, mostrando os impactos da eco-

nomia global e dos avanços tecnológicos.
Estiveram presentes na atividade dirigentes sindicais
do setor da construção da Argentina, Chile e Colômbia, representantes da Federação
do Mato Grosso
do Sul e do Sindicato de João Pessoa-PB,
PAUTAS - Entre as propostas,
aprovadas estão a Dulcilene Moraes,
realização de um
curso de formação secretária da Mulher
regional para as da Conticom/CUT
mulheres, a inclusão nos acordos coletivos de cláusulas que respondam às dificuldades enfrentadas pela mão de obra feminina nos canteiros de obras, e a criação
de um grupo de Whatsapp e de um espaço específico nas redes sociais para jovens
e mulheres.

LIDERANÇAS DA ICM VISITAM O
MARRETA EM RECIFE: DE LUTA!
Em Recife, as lideranças da ICM visitaram a sede do Sindicato Intermunicipal
dos Trabalhadores da Construção Civil e
Pesada de Pernambuco (Marreta), onde
se reuniram com dirigentes, ouviram denúncias sobre o retrocesso golpista e a
injusta prisão do ex-presidente Lula.
SOLIDARIEDADE - Com identidade de
classe, todos manifestaram total solidariedade ao movimento grevista do Estado
do Espírito Santo, que se levanta contra a
tentativa do Sindicato patronal de apagar
unilateralmente as 24 cláusulas da Convenção Coletiva.
ASSEMBLEIA EM VITÓRIA - Nesta ter-

Em Pernambuco, intercâmbio de experiências. Abaixo, assembleia no ES
ça-feira, em Vitória, os operários da construção capixaba fazem uma assembleia
para definir os passos da greve. Com a for-

ça do movimento, mais de três dezenas
de empresas já fecharam acordos, contrariando a orientação do sindicato patronal.

OPERÁRIOS DAS MAIORES EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS NA
RHODIA PAULÍNIA FECHAM ACORDO COM VALE-ALIMENTAÇÃO DE R$ 705
Mobilização comandada pela FSCM e pelo Sinticom garantiu conquistas do Acordo Coletivo
s operários das cinco maiores empresas que prestam serviços na
Rhodia Paulínia, no interior paulista,
garantiram a manutenção do acordo coletivo anterior, assegurando entre outros
avanços o vale-alimentação de R$ 705,00
e a manutenção financeira
do Sindicato,
informou
Amilton Mendes dos Santos, diretor da
Federação Solidária dos Sindicatos de Trabalhadores nas
Amilton Mendes Indústrias da
Construção, Mobiliário, Madeira e Afins do
Estado de São Paulo (FSCM).
PRESSÃO VITORIOSA - Amilton Mendes, que também é diretor ddo Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Campinas e Região (Sinticom), destacou a importância
das duas entidades virem ampliando a
pressão desde a base e fortalecendo ainda mais a presença nos canteiros de
obras. Sem esta ação, ressaltou, seria impossível elevar o tom em defesa dos salários, dos empregos e dos direitos.
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DESGOVERNO GOLPISTA
AUMENTA GÁS COMERCIAL
E INDUSTRIAL: MAIS 7,1%
A Petrobrás anunciou um novo reajuste para o gás comercial e industrial
na terça-feira (8). O aumento será de
7,1% em média nas refinarias às distribuidoras, elevando os custos para empresários e consumidores que dependem do produto. É a segunda alta consecutiva. Em abril, foi de 4,7%.
IMPACTO - Ao pendurar o reajuste
do preço do gás às variações do mercado internacional, os golpistas estão
impondo um reajuste ainda maior para
os consumidores brasileiros. Após o reajuste de terça, o preço do gás ficará
31% mais caro do que as cotações internacionais, pressionando ainda mais
os custos de negócios que têm o GLP
entre seus principais insumos.

Unida, categoria dá recado ao patronato: não abrimos mão de direitos

DOCUMENTO DA CIA REVELA QUE OS CRIMES DA DITADURA
ERAM “OFICIAIS” E TOTALMENTE APOIADOS PELOS EUA
Um memorando secreto da CIA, que veio a público recentemente, revela que os
generais Médici, Geisel e Figueiredo sabiam e autorizaram a execução de opositores
durante a ditadura. O documento, de 11 de abril de 1974, é assinado pelo então
diretor da CIA, William Egan Colby, e endereçado ao então secretário de Estado dos
Estados Unidos, Henry Kissinger.
MARIONETES DOS EUA - O documento mostra o controle que os EUA, através
da CIA, mantinham sobre a ditadura no Brasil. Trata-se do relato de um encontro
entre Geisel, que tomara posse na Presidência apenas 26 dias antes, João Batista
Figueiredo, então chefe do Serviço Nacional de Informações (SNI), e os generais
Milton Tavares de Souza, que estava saindo da chefia do Centro de Informações do
Exército (CIE), e Confúcio Danton de Paula Avelino, seu substituto, indicado pelo
recém-nomeado ministro do Exército, Dale Coutinho.
104 ASSASSINATOS NUM ÚNICO ANO - “O general Milton, que ocupou a maior
parte da conversa, delineou o trabalho do CIE contra o alvo subversivo interno durante a administração do ex-presidente Emilio Garrastazu Médici”, relata o diretor da
CIA. “Ele enfatizou que o Brasil não pode ignorar a ameaça subversiva e terrorista, e
disse que métodos extra-legais devem continuar a ser empregados contra subversivos perigosos. Sobre isso, o general Milton disse que cerca de 104 pessoas nesta
categoria foram sumariamente executadas pelo CIE no ano passado, aproximadamente. Figueiredo apoiou essa política e insistiu em sua continuidade”.

SINTICOP-MS SE REÚNE COM PREFEITO DE CAMPO GRANDE
PARA GARANTIR SEGURANÇA E PAGAMENTO EM DIA
Sindicato dos TTrabalhadores
rabalhadores nas Indústrias da Constr
ução de Estradas, P
avimentação, Obras de
Construção
Pavimentação,
Ter
raplanagem em Geral do Mato Gr
osso do Sul também reivindicou área para escola de qualificação
erraplanagem
Grosso
diretoria executiva do Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias
da Construção de Estradas, Pavimentação, Obras de Terraplanagem em
Geral do Mato Grosso do Sul (SinticopMS) esteve reunida quarta-feira (9) com o
prefeito de Campo Grande, Marquinhos
Trad, com o secretário municipal de Infraestrutura e Obras, Rudi Fiorese, e com o
secretário de Governo, Antônio Lacerda.
COBRANÇA - O presidente do Sintico-MS, Walter Vieira dos Santos, defendeu que o município cobre mais das empreiteiras no que diz respeito ao pagamento em dia e segurança dos trabalhadores.
“Temos percorrido a cidade e verificado
que muitos trabalhadores não usam equipamentos de segurança, inclusive os funcionários que fazem o serviço de tapa-buraco”, explicou Walter.
COBRANÇA - Concordando com o alerta, o prefeito disse que o Sindicato é parceiro nessa fiscalização. “Vou determinar
que as empresas cumpram a lei, inclusive pagando na data correta, porque os repasses estão em dia”, enfatizou Marquinhos Trad.
SINDICALISMO - O Sinticop também
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A direção executiva do Sinticop-MS ao lado do prefeito Marquinhos Trad
pediu que a Prefeitura sempre lembre dos
operários e valorize o papel da entidade
sindical, principalmente no momento em
que o município lançar e inaugurar obras
de infraestrutura. "A entidade que representa quem de fato colocou a mão na
massa precisa estar presente, precisamos
valorizar o suor do trabalhador", afirmou
Walter.
PROFISSIONALISMO - O Sinticop
reforçou ainda o pedido da cedência de
uma área para construir uma sede social

com uma escola de qualificação profissional para o setor da construção pesada.
"Com isto, podemos gerar mais emprego
para quem mora no nosso estado. Hoje,
as empresas buscam determinadas funções em outros estados porque não encontram a mão de obra aqui", disse Walter. O Sindicato já protocolou o pedido da
área no órgão municipal competente em
abril de 2017. O prefeito Marquinhos Trad
afirmou que vai exigir mais rapidez na análise da solicitação.

CUT LANÇA CURSO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
SOBRE OS IMPACTOS DO GOLPE DE 2016
A secretaria Nacional de Formação da Central Ùnica dos Trabalhadores (CUT),
em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), lançou nesta
segunda-feira, na Vigília Lula Livre, em Curitiba, o Curso de Extensão Universitária: O Golpe de 2016 e os impactos na classe trabalhadora.
FORMAÇÃO - Segundo a secretária de Formação, Rosane Bertotti, a parceria com a UFPE permitirá que o curso seja certificado como extensão universitária. Mas, para isso, explica, “será preciso que os participantes dediquem no
mínimo 10 horas mensais para leituras, atividades, além de assumirem o compromisso de multiplicar os conhecimentos em ações formativas em suas bases
sindicais”.
ORQUESTRAÇÃO - Dentre os objetivos do curso, está refletir sobre os fatos
e agentes políticos que orquestraram o golpe; desconstruir a narrativa elaborada pelas elites e pela mídia; identificar os impactos do golpe na classe trabalhadora; discutir as possibilidades da resistência da classe para restabelecermos
a Democracia e o Estado de Direito.
SECRETARIA - As inscrições para o curso estão abertas. O link de acesso
está disponível de 20 a 30 de maio na Plataforma Digital da Secretaria:
Campanha Lula livre chega ao sertão
formacao.cut.org.br
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