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MACROSSETOR DA INDÚSTRIA DA CENTRAL ÚNICA DOS
TRABALHADORES CRIA REDE DE COMUNICAÇÕES
Em encontro nacional, confederações
decidem investir na comunicação
para consolidar unidade dos projetos
dos trabalhadores do ramo industrial

Secretária nacional de Comunicação da CUT, Rosane Bertotti destacou
a necessidade da integração das mídias para a disputa de hegemonia

O Macrossetor da Indústria da CUT
(MSI) deu início ao processo de cria-
ção de sua rede de comunicação.

No encontro nacional realizado na quarta-
feira (29), em São Paulo, a coordenação
do MSI anunciou que a rede funcionará a
partir da troca de informações entre as es-
truturas de comunicação das cinco con-
federações do ramo industrial e contará
com uma profissional responsável por ga-
rantir a articulação desse mecanismo e
para o apoio direto à coordenação em suas
ações.

O Encontro Nacional de Comunicação
do MSI reuniu dirigentes e profissionais
de imprensa ligados às confederações da
CUT - construção (Conticom), metalúrgi-
cos (CNM), químicos (CNQ), trabalhado-
res em alimentação (Contac) e vestuário
(CNTV) – além de convidados de outros
ramos cutistas. O evento aconteceu no
Centro de Formação do Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais.

Pela manhã, os participantes puderam
discutir os desafios da comunicação em
2014, a partir do painel que reuniu a se-
cretária de Comunicação da CUT Nacio-
nal, Rosane Bertotti, e o jornalista Lino
Bocchini, editor de mídias on-line da re-
vista CartaCapital.

UNIDADE - Antes disso, na abertura do
evento, a secretária geral adjunta da CUT
Nacional, Maria Godói de Faria, e os pre-
sidentes da Conticom, Cláudio da Silva
Gomes e da CNM, Paulo Cayres; da CNQ,
Lu Varjão, e da CNTV, Cida Trajano, e o

secretário de Política Sindical da Contac,
Nelson Morelli, destacaram a importância
da organização dos trabalhadores do ramo
industrial no Macrossetor e da necessi-
dade de se articular ações também no
campo da comunicação para que as nos-
sas lutas ganhem mais visibilidade.

Presidente da Conticom, Claudinho frisou importância de investir em
ferramentas de comunicação com a base. Ao lado, o site da Conticom

MAIS EFICIÊNCIA - O presidente da
Conticom alertou também para a neces-
sidade das entidades se apropriarem das
novas ferramentas de comunicação. O
objetivo, frisou, é aprimorar a ligação com
a base. Desta forma, a integração no MSI
acontecerá de maneira eficiente.

Na última quarta-feira (29) os operários das empreitei-
ras do Estaleiro Jurong, localizado no município de Ara-
cruz/ES - que estavam parados há 16 dias - voltaram ao
trabalho após pedido da Justiça.

PRESSÃO POR AVANÇOS - Entre as reivindicações
do movimento estavam a melhoria no valor do salário,
aumento na cesta básica para R$ 750,00, hora-extra no
valor de 70% durante a semana e 150% aos sábados,
domingos e feriados e a realização da eleição da Comis-
são Interna de Prevenção de Acidente (CIPA) das empre-
sas recém-chegadas.

No dia 29 houve audiência de conciliação no Tribunal,
onde nenhum acordo foi fechado. Os operários voltaram
ao trabalho e aguardam julgamento.

ESPÍRITO SANTO: APÓS GREVE DE 16 DIAS, OPERÁRIOS DE
EMPREITEIRAS NO ESTALEIRO JURONG RETORNAM AO TRABALHO
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O desemprego voltou a cair em dezem-
bro de 2013, segundo dados divulgados
na quinta-feira (30) pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE). A
taxa, de 4,3%, é a menor desde o início
da série histórica do instituto, iniciada em
março de 2002.

Em novembro do ano passado e em
dezembro de 2012, a taxa de desempre-
go – que considera seis regiões metropo-
litanas do país (Porto Alegre, Belo Hori-
zonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife

DESEMPREGO RECUA PARA 4,3% EM DEZEMBRO DE 2013
e Salvador) – foi a mesma, de 4,6%.

Na média dos 12 meses de 2013, o
desemprego ficou em 5,4%, também a
menor taxa média anual da história, se-
gundo a pesquisa.

De acordo com o IBGE, a população
ocupada ficou em 23,3 milhões de pesso-
as em dezembro e mostrou estabilidade
em relação a novembro de 2013 e a de-
zembro de 2012. Na média do ano passa-
do, os ocupados chegaram a 23,1 milhões
de pessoas – um aumento de 0,7% frente

a 2012. Frente a 2003, quando tem início
a série histórica anual, o número repre-
senta um crescimento de 24,8%.

Já a população desocupada somou 1,1
milhão de pessoas em dezembro de 2013,
uma queda de 6,2% frente a novembro,
mas ficou estável na comparação com de-
zembro de 2012. Os desempregados che-
garam, na média anual, a 1,3 milhão de
pessoas, número 0,1% abaixo do regis-
trado em 2012. Na comparação com 2003,
o número caiu 49,5%.

Cerca de 20 operários contratados
pela Lima e Alves Construção Civil
Ltda cruzaram os braços no dia 15

de janeiro por causa de falta de pagamen-
to. Eles trabalhavam na construção de ca-
sas populares no bairro Xaxim, em Curiti-
ba, e estavam sem receber os salários de
dezembro e o vale compras do mesmo
mês.

O Sintracon agiu em nome dos traba-
lhadores e foi pra cima da empresa. A Lima
e Alves não pagou, mas a sua contratan-
te, a empreiteira FMM fez a rescisão dos
contratos de trabalho e teve de saldar a

A região de Campinas é a que concen-
tra o maior número de inquéritos judiciais
instaurados para investigar denúncias de
trabalho escravo em todo o Interior de São
Paulo. Dos 143 processos, 59 estão sen-
do investigados na região.

INQUÉRITOS - O balanço divulgado re-
centemente pelo Ministério Público do Tra-
balho (MPT) revelou ainda que houve cres-
cimento no número de inquéritos em to-
das as regiões abrangidas pelo MPT. Fo-

PAU NO GATO: CONSTRUTORA LIMA E ALVES DÁ O CALOTE
NOS TRABALHADORES EM CURITIBA

dívida salarial do mês. O vale compras ain-
da ficou pendente e não há perspectiva de
pagamento.

ATRASADOS - Como os trabalhadores
informaram que também não receberam
os salários de novembro e ainda há débi-
tos de dezembro, o Sindicato acionou seu
departamento jurídico, que vai cobrar os
atrasados na Justiça.

O caso da Lima e Alves é mais um que
comprova os prejuízos que a terceirização
traz aos trabalhadores. Calotes de gatos
são frequentes e a responsabilidade re-
cai, conforme a lei de responsabilidade

solidária, sobre a empresa contratante.
Mesmo assim, não são raros os casos
onde os trabalhadores ficam a ver navios.

Operários paralisaram obra e Sindicato aciona Departamento Jurídico para
garantir os salários e direitos devidos pela empresa terceirizada

REGIÃO DE CAMPINAS LIDERA DENÚNCIAS DE TRABALHO ESCRAVO EM SP
Dos 143 processos, 59 estão sendo investigados na região, informou o Ministério Público do Trabalho

ram 143 em 2013 e 100 casos no ano
anterior.

MAIS AUTUAÇÕES - Segundo o MPT
de Campinas, cuja atuação abrange 35
municípios do Estado, houve aumento de
43% no número de inquéritos que investi-
gam casos de trabalho escravo. Entre 2011
e 2013, mais de 400 empresas no Estado
foram autuadas por cometerem irregulari-
dades trabalhistas relacionadas a condi-
ções degradantes, trabalho forçado, ser-

vidão por dívida ou aliciamento de traba-
lhadores.

Entre os setores em que há mais re-
gistros de trabalho escravo estão a cons-
trução civil, atividade têxtil e produção ru-
ral. Entre as ações mais recentes do MPT
estão quatro carvoarias, flagradas entre os
dias 21 e 22 de janeiro deste ano, com 34
trabalhadores em condições análogas às
de escravos, na cidade de Piracaia, na re-
gião de Bragança Paulista.

SUCATA DEIXA EXEMPLO DE COMBATIVIDADE E LEALDADE NA
LUTA POR UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA
Manuel Evangelista de Oliveira, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção e do Mobiliário de Mogi das Cruzes, faleceu no dia 19

Com muita tristeza, a direção nacio-
nal da Conticom informa o falecimento
do companheiro Manuel Evangelista de
Oliveira (Sucata), ocorrido no dia 19 de
janeiro. Dirigente do Sindicato dos Tra-
balhadores nas Indústrias da Construção
e do Mobiliário de Mogi das Cruzes, Su-
zano e Região (Sintramog), Sucata era
natural do Rio Grande do Norte e havia

completado recentemente 63 anos. Seu
corpo foi velado na sede do sindicato.

SENTIMENTOS - Nossas condolênci-
as aos familiares que ficam marcados pela
dor da despedida. Para nós, companhei-
ros na jornada em busca de melhores con-
dições de vida, fica a imagem da lealda-
de, determinação e persistência na luta
por uma sociedade mais justa e fraterna.


