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1º DE MAIO DA CUT MOBILIZA MILHARES EM DEFESA DA
CONTINUIDADE DO ATUAL PROJETO POLÍTICO BRASILEIRO
“Não abrimos espaço em nosso palco
para os representantes das elites, dos
empresários e de partidos que
representam o retrocesso”, afirmou
Vagner Freitas, presidente da CUT

As lideranças sindicais e dos
partidos PT, PSB, PC do B,
PMDB e PDT que falaram

durante o ato político do 1º de Maio
da CUT, CTB, UGT e CSB, desta-
caram que os avanços sociais obti-
dos nos últimos anos são resulta-
do, em grande parte, da ação do
movimento sindical. As mobiliza-
ções de rua, a organização nos lo-
cais de trabalho, as greves e a ação
coordenada junto aos três poderes,
que no passado foram fundamentais
para a luta contra a opressão e o
arrocho salarial, têm sido atualmen-
te responsáveis por conquistas
como os maiores aumentos salariais
das últimas décadas, a política de
valorização do salário mínimo, o
aumento do emprego com carteira
assinada e pelas sucessivas atua-
lizações da tabela do imposto de
renda, como a anunciada pela pre-
sidenta Dilma.

MULTIDÃO - Ao longo de todo o
dia, mais de 100 mil trabalhadores
e trabalhadoras participaram da co-
memoração, realizada no Vale do
Anhangabaú, na capital paulista.

"Foi um 1º de Maio vitorioso por-
que reunimos as principais centrais
sindicais e não abrimos espaço, em
nosso palco, para representantes
das elites, dos empresários e de
partidos que representam o retroces-
so, como aconteceu próximo ao cam-
po de Marte", avaliou o presidente
nacional da CUT, Vagner Freitas.

Adi dos Santos Lima, presiden-
te da CUT-SP, organizadora das co-
memorações, avaliou que o tema
adotado este ano - "Comunicação:
O Desafio do Século" - foi mais do
que acertado. "Temos hoje em dia
um monopólio elitista dos meios de
comunicação, que quase sem pa-
rar transmite mensagens que des-
qualificam ou fazem caricatura dos
trabalhadores, e que pregam a de-
monização da política. Grande par-
te do desencanto com a política é
fruto de anos e anos de uma men-
sagem contra a política e contra o
povo", comentou.

Manifestações e atos realizados pelos sin-
dicatos da construção ocorreram também de
Norte a Sul do Brasil, levan-
tando bandeiras de todas as
categorias em defesa do de-
senvolvimento com distribui-
ção de renda e justiça social.

Claudio da Silva Gomes,
presidente da Conticom, res-
saltou a luta contra Projeto
de Lei 4330/04, que libera a
terceirização na atividade-fim
e acaba com a responsabi-
lidade solidária entre as em-
presas e lembrou: "as em-
presas não são terceirizadas
por serem especialistas no que fazem; na
verdade, o que existe é a locação de mão

de obra, o que é proibido. Essa proposta é
muito negativa e vai dificultar o combate à

precarização e a garantia do
direito dos trabalhadores".

Já Luiz Queiróz, vice-pre-
sidente da Conticom, ressal-
tou a importância de reivindi-
car um Contrato Coletivo Na-
cional, pois "existem muitas
diferenças de norte a sul do
país no que diz respeito às
convenções coletivas, pisos,
benefícios, cesta, e isso tem
que acabar." Luiz ainda lem-
brou que "as regiões norte,
nordeste e centro-oeste, tem

o trabalho mais precarizado e em alguns ca-
sos o metro quadrado mais caro também".

COMBATE À TERCEIRIZAÇÃO NA ATIVIDADE-FIM:
BANDEIRA PRIORITÁRIA DA CONTICOM/CUT

Protesto na Câmara de João
Pessoa-PB e passeata em

Vitória-ES: 1º de Maio de luta

Claudinho, presidente
da Conticom
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CONGRESSO DE CAMPINAS: “DOS MEUS DIREITOS EU NÃO ABRO MÃO”
O Sindicato dos

Trabalhadores nas
Indústrias da Cons-
trução, Mobiliário e
Montagem de Cam-
pinas e Região (Si-
ticom) realizou nos
dias 25, 26 e 27 de
abril o 8º Congresso
da Categoria. Duran-
te três dias, os de-
legados construíram a tese guia que vai
nortear o trabalho do sindicato para os pró-
ximos quatro anos.

MOBILIZAÇÃO - Com o lema "Dos
Meus Direitos e Conquistas Eu Não Abro
Mão", a diretoria e os companheiros e
companheiras sindicalizados elaboraram
um plano de lutas com um amplo debate
sobre a conjuntura econômica, política e
sindical e analisaram a realidade e os de-
safios colocados para os trabalhadores.

Estiveram presentes representantes da
Federação Solidária da Construção e Ma-
deira de São Paulo, CUT, Conticom e de
sindicatos, como o das Domésticas e dos
Pesquisadores.

COMBATE - O Congresso também teve
a finalidade de fortalecer a luta sindical
para melhorar a qualidade de vida dos tra-
balhadores e trabalhadoras. Foram defini-
dos os instrumentos para enfrentar a ter-
ceirização, o combate ao trabalho análo-

go à escravidão, a falta de fiscalizações
nas obras, o descumprimento das normas
para garantir a saúde e segurança no lo-
cal de trabalho e outras demandas.

AÇÃO - O regimento interno debateu
as conjunturas nacional, internacional, po-
lítica e sindical, avaliação do mandato, pla-
no de ação e plano de lutas. O Sindicato
vai sistematizar e providenciar a publica-
ção do Caderno de Resoluções para ser
divulgado para a categoria.

A diretoria do Sindicato dos Traba-
lhadores do Sul Fluminense fechou
a Convenção Coletiva da Montagem

Industrial e Construção Pesada de 2014/
2015 e garantiu aos trabalhadores dos dois
setores reajustes salariais de até 13,41%,
retroativos a 1º de fevereiro.  A assinatura
da Convenção com os Sindicatos Patro-
nais beneficiará mais de oito mil trabalha-
dores atuantes na base territorial da enti-
dade, formada pelos municípios de Volta
Redonda, Barra Mansa, Resende, Itatiaia,
Quatis, Porto Real e Rio Claro.

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL - Os
índices conquistados serão de 9% até
13,41% para as funções contempladas
nas tabelas salariais. Já para quem ga-
nha acima da tabela até R$ 4.500,00 o

reajuste será de 8%. Para aqueles que
recebem mais de R$ 4.500,00 até R$
7.000,00, o aumento será de 7%. A equi-
paração da cesta básica foi outro ganho
significativo alcançado nesta Convenção
Coletiva para os dois setores.  O valor da
cesta básica foi para R$ 230,00, sendo
que para a Construção Pesada o aumen-
to chegou a 27,78%  e será pago em duas
vezes:  R$ 212,00, retroativos à fevereiro,
e R$ 230,00, a partir de julho.

PROGRESSO - A Participação nos Lu-
cros e Resultados (PLR) da Construção
Pesada também foi para 100% do salário
nominal, equiparando-se à Montagem In-
dustrial. Já a hora extra para a Constru-
ção Pesada no decorrer da semana pas-
sou de 50% para 60% e aos sábados de

70% para 100%. Para a Montagem, no
decorrer da semana, a hora extra já era
de 60% e aos sábados passou de 80%
também para 100%.

Segundo o presidente do Sindicato,
Dejair Martins, os ganhos alcançados nes-
ta Convenção foram negociados visando
à unificação dos benefícios para as duas
categorias. "Uma iniciativa que resultou
em conquistas significativas e que de-
monstram, mais uma vez, o comprometi-
mento da nossa diretoria em sempre de-
fender os direitos e as reivindicações dos
trabalhadores", avalia, convocando as ca-
tegorias da entidade para permanecerem
organizadas e participativas visando os
avanços necessários para outras campa-
nhas salariais que estão por vir.

SINDICATO DO SUL FLUMINENSE FECHA CONVENÇÃO DA MONTAGEM
INDUSTRIAL E CONSTRUÇÃO PESADA COM ATÉ 13,41% DE AUMENTO
Mais de oito mil operários de Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Quatis e Porto Real serão beneficiados

Cerca de 30 mil ope-
rários da construção civil
de Campo Grande vão ter
reajuste salarial de 8%
retroativo a 1º de março
deste ano. Em reunião na
tarde da última sexta-feira
(2) com o Sinduscon, os
trabalhadores aceitaram
a proposta e encerraram
a paralisação, que já completava 10 dias.
A categoria também vai receber um vale
alimentação de R$ 100 por mês, cláusula
social que ainda não existia na convenção.
Além disso, os patrões vão abonar metade
dos sete dias úteis parados.

CONSCIÊNCIA - Na segunda-feira (28),

GREVE DE CAMPO GRANDE ARRANCA 8% E VALE ALIMENTAÇÃO

o Sindicato dos Trabalhadores da Cons-
trução Civil de Campo Grande - MS (Sin-
tracom-CG) havia realizado uma atividade
de panfletagem e conscientização dos
operários do Aquário do Pantanal, onde
pelo menos 20 policiais do choque e da
polícia militar os aguardavam. Os dirigen-

tes do Sintracom-CG (fi-
liado à CUT), rechaça-
ram a repressão.

VIOLÊNCIA - Na
opinião de José Abelha
Neto, presidente do Sin-
tracom-CG, "a presença
do choque na obra do
Aquário foi um erro do
governo estadual. Nós

ficamos indignados e sentimos nosso di-
reito de greve ser prejudicado.  Ainda as-
sim, a maioria pegou os panfletos, mais
de 50 pessoas assinaram nossa lista de
greve e depois, dentro do canteiro, pelo
menos 80% dos trabalhadores pararam
suas atividades.

Delegados definiram um plano de lutas para garantir direitos e enfrentar a insegurança

Governo estadual mobilizou a PM e o Choque contra a categoria


