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DE NORTE A SUL CONTICOM/CUT REALIZA EVENTOS PARA
COMEMORAR O DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Na próxima quarta-feira (12), a
Conticom em conjunto com
o Sindicato da Construção

Marreta realizarão um evento em co-
memoração ao Dia Internacional da
Mulheres, em Recife/PE. A cerimô-
nia contará com palestras e deba-
tes sobre a luta das mulheres con-
tra o assédio,
a violência e
pela efetiva
igualdade de di-
reitos, salários
e oportunida-
des.

Atividades
como esta
ocorreram em
diversos sindi-
catos do setor
da construção
e da madeira
em todo o
país a partir do sábado (8).

COMBATE AO MACHISMO - Os
setores que a Conticom representa
são majoritariamente masculinos e
é comum achar traços fortes de ma-

Federações e Sindicatos levantam bem alto a bandeira
da igualdade de direitos, liberdade e autonomia.
Comemoração nacional acontece em Recife no dia 12

chismo, além de distorções nos
salários das mulheres. Portanto,
a luta pela igualdade é diária e
tem que ser tratada de forma
cada vez mais consciente e co-
letiva.

NOVA SOCIEDADE - Da mes-
ma forma devemos ficar atentos,

pois o dis-
curso do
imperialis-
mo e da eli-
te, reprodu-
zido pela
grande mí-
dia, busca
jogar a mu-
lher contra
o homem, e
não pode-
mos cair
nessa. Não
somos ini-

migos, lutamos por igualdade e
temos que caminhar lado a lado
para conseguirmos conquistar
uma sociedade mais justa e mais
digna para todos e todas.

Após o Tribunal determinar o retorno ao trabalho
na quinta-feira (6), a maioria dos trabalhadores do
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj)
decidiram continuar a greve iniciada no dia 11 de fe-
vereiro.

Muitas empresas não pagaram a Participação nos
Lucros e Resultados (PLR) e nem os dias trabalha-
dos em fevereiro, por isso o Sindicato dos Trabalha-
dores do Plano da Construção, Montagem e Manu-
tenção Industrial de São Gonçalo, Itaboraí e Região
(Sinticom) entrou com uma ação cautelar para ga-
rantir o pagamento.

A assembleia da próxima segunda-feira (10) já es-
tava marcada quando saiu a decisão judicial, e não
foi antecipada porque muitos trabalhadores ainda não
haviam retornado do Carnaval. Portanto os operários
ainda não discutiram em assembleia a questão.

Os trabalhadores reivindicam aumento salarial de
15%, alojamento para os que vêm de fora do municí-
pio e estado e vale alimentação no valor de R$ 500,00,
entre outras vantagens. Até agora, os patrões ofere-
ceram apenas 7% de reajuste.

A assembleia para aprovação de pauta da Campanha Salarial 2014-
2016 do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Espírito
Santo (Sintraconst-ES) deliberou entre as prioridades o reajuste salarial
de 15%, plano de saúde gratuito completo e extensivo à família, cartão
alimentação no valor de R$ 400,00, alimentação gratuita, vale transpor-
te, produção na CTPS, dia da Categoria na primeira sexta-feira do mês
de outubro, café da tarde, aviso prévio indenizado a partir de 30 dias,
visita liberada aos dirigentes às obras, plano odontológico, entre outros.

 No evento foram repassadas várias informações pelo secretário de
Formação, Erci Carlos Nicolau. Os companheiros aprovaram também
que, a partir do dia 10 de março, em todas as segundas-feiras serão
realizadas discussões sobre a Campanha Salarial.

MESMO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL,
OPERÁRIOS MANTÊM GREVE NO COMPERJ

TRABALHADORES APROVAM PAUTA NO SINTRACONST/ES

A partir de 10 de março, todas as segundas-feiras, serão realizadas
discussões no Sintraconst-ES para avaliar a Campanha Salarial
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FEDERAÇÃO SOLIDÁRIA DE SÃO PAULO REALIZA CONGRESSO
NESTA SEMANA PARA SELAR A UNIDADE DOS CUTISTAS
Evento acontece na sexta-feira, em
Praia Grande, das 9 às 16 horas

A Federação Solidária dos Sindicatos
de Trabalhadores nas Indústrias da Cons-
trução, da Madeira e Afins do Estado de
São Paulo (FSCM/CUT) realizará seu con-
gresso na próxima sexta-feira (14) em
Praia Grande, das 9 às 16 horas.

Um adolescente de 13 anos morreu no
início da tarde de quarta-feira (5) após aci-
dente de trabalho em São Leopoldo, no
Vale dos Sinos. O adolescente trabalhava
em um canteiro de obras no bairro Campi-
na, próximo ao centro da cidade.

De acordo com a Brigada Militar, o ra-
paz sofreu descargas elétricas quando ma-
nuseava uma betoneira. O jovem chegou
a ser socorrido pelo Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência (Samu), mas mor-
reu no local.

INVESTIGAÇÃO - O caso será investi-
gado pela 2ª Delegacia de Polícia de São
Leopoldo, o empregador (que, é claro, não
confirmou se o jovem trabalhava lá) e o
Ministério do Trabalho serão chamados
para a apuração.

TRABALHO INFANTIL: ADOLESCENTE DE 13 ANOS MORRE EM ACIDENTE DE TRABALHO EM SÃO LEOPOLDO-RS

REPRESENTATIVIDADE - O congres-
so será realizado com a presença de to-
dos os sindicatos cutistas habilitados.
Para o presidente, Josemar Bernardes, "a
partir deste congresso queremos selar a
unidade de todos os sindicatos cutistas e
buscar a filiação de novos sindicatos à
CUT, visando organizar e fortalecer mais
a luta em todo o estado".

No fim de semana que se segue (dias
15 e 16) serão realizados os "Jogos Ope-
rários" do estado no mesmo espaço do
congresso, são esperados mais de 400
pessoas, entre trabalhadores e familiares.
As modalidades disputadas este ano se-
rão futebol (masculino e feminino), cabo
de guerra, truco, dominó, dança de salão,
tênis de mesa, bilhar, entre outros.

CURSO DE POLÍTICA E SINDICALISMO INTERNACIONAIS CONTA
COM A PARTICIPAÇÃO DE LIDERANÇAS DA CONSTRUÇÃO
Parceria entre CUT e Unicamp inova na formação e qualifica dirigentes para o embate entre capital e trabalho

João Felício,  sec. de Rel. Internacionais
da CUT, com Paulo Peres  (Carioca),

pres. do Sintraconst-ES, e José Celestino
Lourenço, sec. de Formação da CUT

José Abelha Neto,
presidente do
Sindicato de
Campo Grande-MS

Após sete módulos, intensos deba-
tes, troca de experiências e novos
conhecimentos, chegou ao fim a

trajetória de estudos da terceira turma do
curso de extensão universitária “Política e
Sindicalismo Internacionais”, que contou
com a exitosa participação de lideranças
do Ramo da construção.

Os presidentes do Sindicato dos Tra-
balhadores da Construção do Espírito
Santo, Paulo Peres (Carioca) e de Cam-
po Grande-MS, José Abelha Neto, desta-
caram a relevância dos conhecimentos
acumulados e de como a nova experiên-
cia vai potencializar suas intervenções.

AVANÇAR - “Vamos levar esta rica vi-
vência para que seja absorvida como um

espaço formativo fundamental pela pró-
pria Internacional da Construção e da
Madeira (ICM)”, declarou Carioca.  “A
política internacional faz parte do nos-
so cotidiano, seja nos ataques da elite
às conquistas da revolução Bolivaria-
na na Venezuela ou contra a própria
integração latino-americana”, pondera.

Voltado a dirigentes e assessores
sindicais de entidades filiadas à CUT,
o projeto é um convênio entre a Cen-
tral e o Cesit (Centro de Estudos Sin-
dicais e de Economia do Trabalho), do
Instituto de Economia da Unicamp
(Universidade Estadual de Campinas).

Iniciaram o curso em agosto do ano
passado 39 estudantes, sendo 19 mu-

lheres e 20 homens, representantes de dife-
rentes ramos de atividade e setores econô-
micos em que a CUT atua, contemplando a
diversidade e a pluralidade do nosso País.
Destes, 38 receberam o diploma de conclu-
são em solenidade realizada no dia 27 de fe-
vereiro, na sede da CUT Nacional.

EMBATE - Para o secretário de Relações
Internacionais da CUT, João Felício, os diri-
gentes saem mais preparados do curso para
enfrentar um cenário altamente complexo e
de profundos embates. As recentes e cons-
tantes transformações do capitalismo, onde
o capital detém grande mobilidade e intera-
ção em vários países e em diversas formas,
demanda uma organização da classe traba-
lhadora a nível internacional, sublinhou.


