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SINDICATO DE CAMPO GRANDE DISTRIBUI BANANAS
NOS CANTEIROS DE OBRAS E PREPARA PARALISAÇÃO
“Nosso protesto é por salários
decentes e condições de trabalho
dignas”, afirmou José Abelha Neto,
presidente do Sintracom CG,
lembrando que a Convenção Coletiva
já deveria estar vigorando

O Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção Civil e do
Mobiliário de Campo Grande (Sin-

tracom CG) vai distribuir nesta segunda-
feira (31) bananas para os operários, em
protesto ao que está sendo oferecido pe-
los patrões na mesa de negociação.

 “Os empresários da construção civil de
Campo Grande estão dando uma banana
para os trabalhadores. Ou seja, não estão
nem aí com nossas reivindicações que são
salários decentes e condições de trabalho
dignas”, argumentou José Abelha Neto, pre-
sidente do Sintracom CG/MS. A Conven-
ção Coletiva de 2014 deveria estar em vi-
gor desde 1º de março.

O Sindicato vai distribuir também um
panfleto explicativo do protesto e se pre-
para para uma possível paralisação geral,
caso os patrões continuem desrespeitan-
do a categoria na mesa de negociação,
não oferecendo nenhuma contraproposta.

Na última terça-feira (25) foi divulga-
da pelo Dieese uma pesquisa que mos-
tra que as mulheres seguem ganhando
menos, mesmo em funções equivalen-
tes às dos homens. Em diversos casos
citados na pesquisa, o nível de escolari-
dade das mulheres é maior que o dos
homens.

Os dados referem-se ao período 2011-
2013 e são das seis regiões metropoli-
tanas incluídas na Pesquisa de Empre-
go e Desemprego (PED), desenvolvida
pelo Dieese em parceria com a Funda-
ção Seade, de São Paulo, e instituições
regionais, com apoio do Ministério do Tra-
balho e Emprego (MTE).

MACHISMO - Na média, o rendimen-
to das trabalhadoras é 29% menor em
São Paulo, 28% em Porto Alegre, 26%
em Belo Horizonte, 25% em Fortaleza,
18% em Recife e 16% em Salvador.

PRECONCEITO - “É necessário que
haja um conjunto de indicadores que de-

DIEESE: SALÁRIOS DAS MULHERES EM REGIÕES
METROPOLITANAS SÃO 16% A 29% MENORES

monstrem à sociedade essa discrimi-
nação, porque as mulheres compõem
metade da classe trabalhadora do país”,
afirmou a coordenadora da PED, a eco-
nomista Lúcia Garcia, do Dieese.

Os sindicatos dos trabalhadores nas
indústrias da construção filiados à CUT
iniciaram na última sexta-feira (28) a Cam-
panha Salarial Unificada, com objetivo de
conquistar salários dignos e trabalho de-
cente para toda a categoria.

Entre outras reivindicações, a mobili-
zação das bases coloca as seguintes
pautas: aumento real de salário, aumento
do piso da categoria, recuperação das
perdas, redução da jornada, alimentação
balanceada e gratuita para todos no local
de trabalho e manutenção das conquis-
tas anteriores.

CAMPANHA SALARIAL
UNIFICADA É INICIADA

EM SÃO PAULO

Sindicatos começam a mobilizar a base

CONTICOM APÓIA GREVE DOS TRABALHADORES PARAGUAIOS
Ao lado dos trabalhadores, agriculto-

res e estudantes paraguaios, a Conticom/
CUT comemora o êxito da histórica gre-
ve do dia 26 de março e manifesta sua
mais irrestrita solidariedade à luta con-
tra o arrocho salarial e a lei de Aliança
Público-Privada (APP). A unidade do mo-
vimento sindical e social disse não à
privatização da infraestrutura proposta

pelo presidente Horacio Cartes, que quer
entregar setores estratégicos da econo-
mia como portos, aeroportos, rodovias e
distribuição de energia ao capital estran-
geiro. É inaceitável que um governo abra
mão da soberania do país, fazendo com
que o patrimônio público passe a ser
gerido pelos interesses externos, o que
inviabilizaria o desenvolvimento.
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RONDÔNIA: NOVA DIRETORIA DO STICCERO TOMA POSSE

Na última terça-feira (25) a nova dire-
toria do Sindicato dos Trabalhadores na

Indústria da Construção Civil do Estado
de Rondônia (STICCERO) tomou posse
em solenidade realizada na sede da enti-
dade, em Porto Velho. Estiveram presen-
tes operários filiados, representantes de
sindicatos parceiros e autoridades locais.

A eleição para a direção do Sindicato
ocorreu entre os dias 19 e 21 de fevereiro,
quando Raimundo Soares da Costa, o
‘Toco’, foi reeleito para o cargo de presi-
dente. A eleição teve chapa única e con-
tou com grande participação da categoria.

Raimundo Soares da Costa foi
reeleito presidente em pleito que
contou com grande participação

ARACRUZ-ES: OPERÁRIOS
DO ESTALEIRO JURONG
ESTÃO PARADOS POR

TEMPO INDETERMINADO
Na última segunda-feira (24) os tra-

balhadores que atuam nas obras do Es-
taleiro Jurong, em Aracruz-ES, fizeram
uma assembleia onde decidiram entrar
em greve até que situações precárias
na obra fossem resolvidas.

ABUSOS - As reclamações feitas
pelos operários, que resultaram na gre-
ve do estaleiro, dizem respeito a irre-
gularidades nas diversas empresas ter-
ceirizadas.  Entre elas destacamos:
hora extra fora do contra cheque, não
fornecimento de ferramentas, falta de
higiene nos banheiros, alimentação de
péssima qualidade, falta de cumprimen-
to do horário de almoço, desvio de fun-
ção, ferramentas em péssima qualida-
de e salários abaixo do piso.

UNIDADE - O Sindicato dos Traba-
lhadores da Construção Civil do Espíri-
to Santo (Sintraconst/ES) está ao lado
dos operários pelos seus direitos, na
luta para não deixar que nenhum traba-
lhador seja prejudicado.

O 7º Encontro Nacional de Comunica-
ção da CUT (Enacom) ocorreu entre os
dias 26 e 28 de março, em São Paulo. O
evento contou com diversas mesas de de-
bates e grupos de trabalho, que aborda-
ram temas desde a democratização até
a estrutura de mídia da Central nos esta-
dos e ramos.

AVANÇAR - Para a secretária de Co-
municação da CUT Nacional, Rosane Ber-
totti, “a Comunicação, por si só, não é

contra hegemônica. Ela só consegue ser
quando está articulada com a ação políti-
ca”. É exatamente esta articulação que a
Central está buscando com seus meca-
nismos e parceiros. No encontro, houve
a apresentação do Plano Nacional de Co-
municação da CUT e discussão sobre a
aplicação específica em cada estado.

Este ano a Democratização da Comu-
nicação será a principal pauta de luta nas
manifestações do Primeiro de Maio.

ENACOM FORTALECE LUTA PELA DEMOCRATIZAÇÃO DA MÍDIA

SP: MAIS UMA VÍTIMA NA CONSTRUÇÃO DO FIELZÃO
O operário Fábio Hamilton da Cruz é a

terceira vítima fatal na construção do es-
tádio do Corinthians, em São Paulo. Ele
era funcionário da WDS, empresa contra-
tada pela Fast Engenharia para auxiliar

na montagem das arquibancadas móveis
atrás dos gols. Testemunhas disseram
que Fábio perdeu o equilíbrio e despen-
cou. De acordo com a empresa, Fábio
caiu de uma altura de oito metros.


