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TRÊS LAGOAS-MS: 8 MIL OPERÁRIOS DO CONSÓRCIO UFN3 SE
MOBILIZAM POR REAJUSTE DE 15% EM TODOS OS SALÁRIOS
Trabalhadores reafirmam
representação do Sintracom

Na última terça-feira (3) foi realizada
uma assembleia para discutir a
campanha salarial dos trabalhado-

res do Consórcio UFN 3, responsável pela
construção da fábrica de fertilizantes da
Petrobrás em Três Lagoas/MS. A assem-
bleia, organizada pelo Sindicato dos Tra-
balhadores nas Indústrias da Construção
Civil e Mobiliário (Sintricom), contou com
a participação de aproximadamente oito
mil operários, que decidiram ampliar a mo-
bilização por um reajuste de 15% em to-
dos os salários. O aumento, segundo o
Sintricom, visa recompor o valor corroído
pela inflação e também equiparar os sa-
lários pagos pelas empresas que atuam
na UFN 3 com o que elas pagam nas obras
em outros estados.

BANDEIRAS - Na pauta de reivindica-
ção também estão o aumento do percen-
tual de horas extras e do valor do vale ali-
mentação, adicional de periculosidade,

plano de saúde extensivo à família, folga
de campo para todos os trabalhadores que
residem em outras cidades, reembolso de
passagens e despesas de viagens, jorna-
da de 40 horas semanais e aumento no
valor da Participação nos Lucros e Resul-
tados (PLR).

CLAUDINHO - Após a assembleia, os
operários retornaram normalmente para o

canteiro de obras. Segundo Claudio da
Silva Gomes, presidente da Conticom,
dentro de alguns dias será fechada toda
a proposta e depois iniciado o período de
negociação com o Consórcio responsá-
vel pela construção da obra. A intenção é
que a empresa possa acatar as reivindi-
cações, a fim de evitar uma possível pa-
ralisação no canteiro de obras.

TODOS À 8ª MARCHA DA
CLASSE TRABALHADORA

Na próxima quarta-feira (9) será rea-
lizado um ato unitário em defesa da
pauta dos trabalhadores e trabalhado-
ras em São Paulo, com passeata que
sairá da Praça da Sé, a partir das 10
horas,  em direção à avenida Paulista.
Em 2013, a 7ª Marcha, realizada em
Brasília, reuniu mais de 50 mil traba-
lhadores e trabalhadoras.

PAUTA UNITÁRIA – As bandeiras
de luta da CUT e das demais centrais
são: Redução da jornada de trabalho
para 40 horas, sem redução de salário;
Fim do fator previdenciário; Defesa da
política de valorização do salário míni-
mo; Contra o Projeto de Lei 4330, da
terceirização; Correção da tabela do
imposto de renda; Reforma agrária; Di-
reito à verdade, justiça e reparação dos
crimes da ditadura militar; Plebiscito
para Constituinte Exclusiva e sobera-
na da reforma política; Democratização
dos meios de comunicação; 10% do
PIB para a educação; 10% do Orça-
mento da União à saúde; Em defesa
das Convenções 151 e 158 da OIT; Fim
dos leilões do petróleo; Valorização das
aposentadorias.

Abaixo, publicamos a íntegra da
nota de protesto da CUT.

O Copom, do Banco Central, aumen-
tou na última quarta-feira (2) a taxa bási-
ca de juros, a Selic, de 10,75% para 11%
ao ano.

Para a CUT, a política de elevação das
taxas de juros é totalmente equivocada.
Além de prejudicar os/as trabalhadores/
as e o desenvolvimento do Brasil, esses
aumentos - como já está comprovado -
não contribuem para controlar os índices
inflacionários, como alega o Copom.

PREJUÍZO - A decisão do Copom de
elevar pela nova vez seguida a taxa de
juros prejudica  a classe trabalhadora, em
especial os que ganham menos, o desen-

O Sindicato Intermunicipal dos Tra-
balhadores nas Indústrias da Constru-
ção Civil, Pesada e Mobiliário, com sede
em João Pessoa (Sintricom JP), esteve
reunido com o sindicato patronal na úl-
tima terça-feira, (2) na Secretaria de Re-
lações do Trabalho (SRTE) para mais
uma rodada de negociação da Campa-
nha Salarial 2014.

PROVOCAÇÃO - A representação
patronal apresentou uma proposta de re-
ajuste salarial de 7,5%, apenas 1% su-
perior à proposta anterior. A diretoria do

COPOM AGRADA ESPECULADORES E PREJUDICA TRABALHADORES
volvimento do País, a justiça social e a
distribuição de renda.

Os aumentos dos juros desestimulam
os investimentos, encarecem o crédito e
prejudicam a demanda interna. O resulta-
do é a piora sobre as expectativas futuras
e consequente desaceleração da ativida-
de econômica, que pode afetar negativa-
mente o mercado de trabalho com aumen-
to do desemprego e queda nos salários.
Além disso, os custos financeiros das
empresas crescem e elas podem repas-
sar aos preços, causando inflação.

A CUT entende que a solução para o
desenvolvimento econômico, com geração
de emprego e distribuição de renda, é ju-
ros baixos.

sindicato esteve presente em diversos
canteiros de obras apresentando a nova
proposta patronal, que foi amplamente
rejeitada pela categoria profissional.

MOBILIZAÇÃO - Na próxima terça-
feira (8) haverá uma nova rodada de ne-
gociação mediada pelo SRTE, e na quin-
ta-feira (10) os trabalhadores estarão
mais uma vez reunidos em Assembleia
Geral para avaliar a proposta patronal,
caso haja evolução, e para decidir se pa-
ralisarão suas atividades a partir da se-
gunda-feira (14).

JOÃO PESSOA-PB: CATEGORIA REJEITA CONTRAPROPOSTA PATRONAL

QUARTA-FEIRA É DIA DE LUTA!

Ao lado dos companheiros, Conticom/CUT amplia pressão por aumento
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Os sindicatos dos trabalhadores nas indústrias da cons-
trução filiados à CUT no Estado de São Paulo deram
partida na Campanha Salarial Unificada 2014, com ativi-

dades acontecendo em todo o estado. 
O tema da campanha este ano é “Queremos show de bola,

salário digno e trabalho decente” e tem como objetivo conquis-
tar salários dignos e trabalho decente para toda a categoria.

Em ano de Copa do Mundo, os trabalhadores que são res-
ponsáveis pela construção dos principais palcos dos jogos tam-
bém querem sair vitoriosos nesta campanha e já pressionam os
patrões a iniciarem as negociações o mais rápido possível.

PAUTA - Entre as reivindicações estão reajuste salarial pelo
índice acumulado do INPC nos últimos 12 meses mais aumento
de 5%, aumento do tíquete refeição de R$ 18 para R$ 30 ou
instalação de restaurante self-service em canteiros de obra com
mais de 50 trabalhadores, aumento do vale-refeição de R$ 200

“Queremos show de bola, salário digno e trabalho decente”

para R$ 350, adicional de 150% para as horas extras trabalha-
das em domingos, feriados e dias já compensados, seguro de
vida, entre outros.

BARUERI ITAPEVI

GUARULHOS

 da cesta básica, horas-extras, realização da eleição da Comis-
são Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) das empresas re-
cém-chegadas, além de um espaço para refeições, centro de
vivência, número maior de banheiros e cartão-alimentação.

O Sintraconst também está convocando todos os trabalha-
dores mandados para a rua pela Jurong durante o período da
greve, em janeiro, para acionar a Justiça já que ninguém pode
ser demitido enquanto não for julgado o dissídio da paralisação.

ES: REUNIÃO DEFINE RUMO DAS MOBILIZAÇÕES NAS OBRAS DA JURONG DE ARACRUZ

A 3ª Conferência Regional para a América Latina e o Caribe
da Internacional de Trabalhadores da Construção e Madeira (ICM),
realizada entre os dias 31 de março e 2 de abril, em Salvador,
contou com a presença de autoridades nacionais e internacio-
nais, além de sindicatos de mais de 20 países da região.

3ª CONFERÊNCIA REGIONAL DA ICM DÁ CARTÃO VERMELHO À FIFA

CAMPANHA SALARIAL UNIFICADA MOBILIZA SÃO PAULO

Os operários das obras do Estaleiro Jurong de Aracruz (EJA)
vão aguardar o resultado da reunião que acontecerá nesta segun-
da-feira (7) com a empresa, para decidir as ações do movimento
em assembleia marcada para o dia seguinte. A reunião acontece-
rá entre o Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil do
Estado (Sintraconst), o Sindicato da Indústria da Construção Civil
(Sinduscon-ES), a Jurong e as empreiteiras contratadas.

REIVINDICAÇÕES - A luta é por melhoria no valor do salário,

TRABALHO INDECENTE - Durante o evento foram apresen-
tados os resultados da Campanha por Trabalho Decente Antes,
Durante e Depois da Copa, em especial para a delegação rus-
sa, enfatizando que grandes eventos sempre trazem riscos, mas
também oportunidades. A campanha não termina este ano e os
sindicatos estão chamados a continuar com a luta por melhores
condições de trabalho e sindicalização dos operários da cons-
trução, particularmente frente ao descaso da FIFA, que se es-
quiva de suas responsabilidades sociais e políticas.

Reivindicação antiga da classe trabalhadora brasileira, a Pauta
Nacional Unificada foi um dos grandes pontos debatidos, com
avanços importantes na cristalização do Compromisso Nacio-
nal hoje presente em 44 obras, abarcando 147 mil operários.

A Conticom teve sua intervenção garantida por diversos com-
panheiros dos sindicatos de base. Dando sequência às eleições
iniciadas no Congresso Mundial da ICM, com Dulcilene Moraes
no Conselho Internacional, foram eleitos para representar o Cone
Sul como titulares da ICM Victor Hugo, da Argentina, e Adalberto
Galvão, do Brasil, e os suplentes Raimundo Filho (Bahia) e Rita
de Cassia, do Brasil; Hector Pacussi, da Argentina, e Jorge Her-
nandes, do Chile. Representando as mulheres: Marta Pujadas,
da Argentina, e Maria Gonçalves da Rocha (Pretinha), do Brasil,
como titulares, e Marcia Regert, do Brasil, como suplente.


