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Internacional da Construção e da Madeira ressalta importância de ampliar a luta por direitos em eventos como Olimpíadas e Copa

SEM SALÁRIOS, OPERÁRIOS DE OBRA DE SHOPPING PROTESTAM EM CAMPINAS

Conticom participou, entre os dias 19
e 21 de maio, de uma reunião da In-
ternacional da Construção e da Ma-

deira (ICM), no Rio de Janeiro, com o ob-
jetivo de discutir as campanhas regionais
da entidade nas obras de eventos esporti-
vos e infraestrutura, como as Olimpíadas
e a Copa do Mundo de Futebol.

DIÁLOGO - Foram debatidos o plano
estratégico 2014/2017 da ICM a nível in-
ternacional, além de dois painéis. O pri-
meiro deles focou na campanha pela me-
lhoria das condições de trabalho nos even-
tos esportivos da América Latina, e foi pre-
sidido por Dulcilene Moraes, secretária da
Mulher da Conticom. A mesa teve a parti-
cipação de Jorge Hernandes, do Chile, e
Marina Gurgel, da ICM Brasil. O segundo
painel analisou as perspectivas para uma

estratégia regional sobre os eventos es-
portivos.

Os participantes também debateram o
combate à terceirização a nível mundial,
e a mobilização no Brasil contra o Projeto
de Lei 4330, que precariza ainda mais as
condições de trabalho. A terceirização em
eventos esportivos foi um tema que ga-
nhou relevância, com destaque para as
obras do Catar, onde Já morreram mais
de 4.000 trabalhadores por conta das pés-
simas condições de trabalho.

PRISÃO - Recentemente, uma equipe
de jornalistas da BBC de Londres foi pre-
sa no Catar após fotografar, sem permis-
são do governo, a péssima qualidade das
habitações dos trabalhadores que atuam
nas obras para a Copa do Mundo de 2022.
No emirado funciona a tristemente céle-

Na segunda-feira (18) cerca de 30 trabalhadores da obra de expansão do
Campinas Shopping, com salários atrasados, fizeram um protesto ocupan-
do a área de cargas e impediram a entrada e saída de mercadorias. O
Sindicato dos Trabalhadores da Construção de Campinas informou que a
construtora diz que não recebeu o pagamento do centro de compras e,
por isso, não repassou às empreiteiras. Além disso, a entidade denuncia
casos de operários que não recebem há três meses.

A assessoria do shopping disse, em nota, que as obras do empreendi-
mento são de responsabilidade da construtora terceirizada Marcap e que
está empenhada em resolver a situação.

O diretor do sindicato, Antônio Gomes, explicou que “o protesto teve o
objetivo de impedir que o desentendimento entre o shopping e a construto-
ra continue prejudicando os trabalhadores”. 

O Comitê Permanente Regional (CPR)
de Campinas/SP realizará, no próximo
dia 29 de maio, o V Encontro dos Técni-
cos em Segurança no Trabalho, no Es-
paço Cultural João do Prumo. A ativida-

SINDICATO APÓIA V ENCONTRO DOS TÉCNICOS EM SEGURANÇA NO TRABALHO
de conta com o apoio do Sindicato da
Construção de Campinas e região.

BOMBEIROS - O encontro terá como
tema “Prevenção, Proteção e Combate à
Incêndio” e contará como palestrante Wil-

son Nogueira, do Corpo de Bombeiros
de Campinas.

GRÁTIS - As inscrições são gratuitas
e deverão ser feitas através do email
cpr_cps@hotmail.com

O Sindicato dos Trabalhadores da Construção e do Mobiliá-
rio de Juiz de Fora-MG fechou na última quinta-feira (21) a
convenção coletiva de seus trabalhadores. O acordo prevê rea-
juste de 9,3% para os operários que recebem o piso, e de
8,5% para todos os demais.

PRESSÃO - Segundo Marcio Mendes, diretor do sindicato,
“os patrões resistiram a dar aumento real para a categoria.
Nossa data base é em abril, então fechamos a pauta em mar-
ço e os patrões queriam dar um reajuste de apenas 6%, inclu-
sive abaixo da inflação. Mas a persistência dos trabalhadores
e do sindicato nas diversas rodadas de negociação fizeram a
diferença na garantia do aumento real”.

CONSTRUÇÃO E MOBILIÁRIO DE JUIZ DE FORA:
CONVENÇÃO FECHA COM AUMENTO REAL

A subsede de Campo Largo do Sindicato dos Trabalhado-
res da Construção de Curitiba (Sintracon) tem recebido uma
série de denúncias que envolvem a Gomes Camargo Enge-
nharia e Construções Ltda. A empresa, que presta serviços à
Sanepar em Campo Largo, é acusada de atrasar constante-
mente os salários dos seus 20 trabalhadores, não cumprir
direitos relativos às férias, além de ter problemas nas resci-
sões de contratos de trabalho. 

JUSTIÇA - O Sintracon marcou uma negociação direta
com a empresa na próxima semana e informou que, se os
problemas não forem resolvidos de imediato, a Gomes Camargo
será acionada na Justiça do Trabalho.

bre “Kafala”, sistema de contratos de tra-
balho que reduz os operários à proprieda-
de das empresas. A prática vem sendo
condenada por atentar contra os direitos
humanos mais elementares. 

Mais de 4.000 operários já morreram
no Catar pelo abuso das empresas

A

SINDICATO DE CURITIBA PRESSIONA GOMES CAMARGO
ENGENHARIA PARA QUE CUMPRA AS SUAS OBRIGAÇÕES
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RUMO À GREVE GERAL, CONTRA A TERCEIRIZAÇÃO, AS MPS 664 E 665 E O AJUSTE FISCAL

s deputados aprovaram o Projeto de Lei 4330.
Trabalhadores diretos serão demitidos para
as empresas contratarem terceirizados em

seu lugar, sem direitos, com salário menor e maior
carga de trabalho. Os terceirizados serão substituí-
dos por quarteirizados em situação ainda pior. Quais
as consequências? Fim do 13º, das férias remune-
radas, do FGTS, do Seguro-Desemprego da esta-
bilidade para os servidores públicos, aumento da
rotatividade no emprego e das demissões.

Mesmo quem é terceirizado, com o rebaixamen-
to geral de salários e direitos, também será preju-
dicado. Para lutar contra essa tragédia, nós, traba-
lhadores do Brasil, estamos parando neste dia 29.
Vamos cruzar os braços, para que as conquistas
históricas de nossos direitos sejam respeitadas por
gente como o deputado Eduardo Cunha.

DIREITOS - Continuaremos a pressão contra a
aprovação do PL 4330 (agora no Senado com PLC
30), que retira direitos de todos os trabalhadores
ao permitir a terceirização sem limites, em todas
as funções de qualquer empresa e setor. A terceiri-
zação só interessa aos empresários, que se utili-
zam desta prática criminosa que precariza ainda
mais relações de trabalho, reduz salários e aumenta
os riscos de acidentes e mortes no trabalho, com
o único objetivo de aumentar ainda mais seus lu-
cros à custa dos/as trabalhadores/as.

Também continuaremos mobilizados contra a
Medida Provisória (MP) 664, que muda as regras
para a concessão do auxílio-doença e pensão por
morte, e contra a MP 665, que dificulta o acesso
ao abono salarial e ao seguro-desemprego, preju-
dicando especialmente os mais jovens. Essas me-
didas adotadas pelo governo federal fazem parte
do pacote de ajuste fiscal do ministro da Fazenda
Joaquim Levy, que prevê profundos cortes no or-
çamento da União, mas mexendo no bolso dos
trabalhadores e dos mais pobres.

29 DE MAIO: EM DEFESA DOS DIREITOS E DA DEMOCRACIA

Corrupção se resolve com reforma política, com a proibição do financia-
mento empresarial de campanhas eleitorais e não com golpe de Estado.
Enquanto essa forma de financiamento não for proibida, o sistema político
brasileiro continuará a atender aos interesses das empresas que financiam
as campanhas, e não aos interesses do povo brasileiro. Por isso, dizemos
não à PEC da Corrupção (PEC 452) que o presidente da Câmara deputado
Eduardo Cunha quer aprovar, que legaliza o financiamento empresarial de
campanha e agrava ainda mais a corrupção no Brasil. Exigimos punição de
todos os corruptos e corruptores!

TOTAL APOIO AOS PROFESSORES DE TODO O BRASIL: Dia 29 de
maio completa um mês do massacre da polícia do Paraná, comandada pelo
tucano Beto Richa, aos professores e à educação. Total apoio às greves de
professores que ocorrem em vários estados do País, especialmente em São
Paulo, cujo governo não negocia e entra na justiça contra o direito de greve,
e também nas universidades federais e estaduais. Esta luta é de todos nós.

Direito não se reduz, se amplia!

O

Somos contra quaisquer medidas de ajuste fis-
cal que tragam prejuízo aos trabalhadores, que
possam gerar desemprego, recessão, ou que res-
trinjam o acesso a políticas públicas e programas
de inclusão, como o Minha Casa Minha Vida. De-
fendemos a taxação das grandes fortunas, como
primeiro passo para uma reforma tributária neces-
sária em nosso País.

DEMOCRACIA - Nossa luta também é em de-
fesa da democracia, especialmente na mídia, que
só mostra notícias que defendem quem vive do
lucro, quem manda na riqueza do país: os patrões.
É contra o preconceito de gênero, raça e etnia,
crença, orientação sexual, ideologia política e ou-
tras opressões. Nossa luta também é contra a
aprovação do projeto da redução da maioridade
penal, já que não há argumentos para adotá-la. A
maioridade já foi reduzida em mais de 50 países e
em nenhum deles foi registrada redução da vio-
lência, o que levou países como Espanha e Ale-
manha, que haviam adotado a redução, a volta-
rem atrás da decisão.

PELA TAXAÇÃO DAS GRANDES FORTUNAS

COMBATE À CORRUPÇÃO SE FAZ COM REFORMA POLÍTICA E
FIM DO FINANCIAMENTO EMPRESARIAL DAS CAMPANHAS


