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SINDICALISTA DA CONSTRUÇÃO, PAULO MARCELO É REELEITO
PRESIDENTE DA CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES-PB
CUT-Paraíba elegeu
nova diretoria para o
quadriênio 2015-2019

O

SINDICATO PARA CANTEIROS DA MRV EM MOGI DAS CRUZES E SUZANO

CONTICOM INICIA O PROJETO MULTINACIONAIS NO SETOR DA CONSTRUÇÃO

12º Congresso da
Central Única dos
Trabalhadores da

Paraíba (CUT-PB) reele-
geu para a presidência da
entidade Paulo Marcelo,
Paulinho, dirigente da
construção. A  nova dire-
ção foi eleita, no dia 8, por
unanimidade pelos 147
delegados presentes.

INTEGRAÇÃO - A
nova gestão (2015-2019)
da CUT Paraíba deve se-
guir fortalecendo a integra-
ção dos sindicatos com a
Central e reforçar o número de parcerias
com os movimentos sociais e setores pro-
gressistas do Estado. “A CUT-PB tem de-
senvolvido um trabalho reconhecido pela
luta e constante mobilização com diver-
sos segmentos populares e sindicais”, afir-
mou Paulinho.

PROTAGONISMO -  De acordo com o
presidente reeleito, a entidade foi e conti-

nuará sendo protagonista das ações em
defesa da democracia e do projeto políti-
co que respeite a classe trabalhadora.
“Estamos em permanente diálogo com os
movimentos populares do campo e da ci-
dade para fortalecer e continuar construin-
do a frente popular e democrática em de-
fesa da democracia brasileira, que tem ar-
ticulação nacional”, salientou.

CONTRA O RETROCESSO - O líder
cutista recordou as inúmeras lutas que
marcaram a trajetória da Central desde
sua fundação e fez um panorama de como
as manifestações dos movimentos sindi-
cal e popular foram responsáveis pela de-
fesa do estado democrático de direito, que
não pode ser vítima de retrocesso como
querem os golpistas.

No dia 11 de agosto a Conticom
iniciou, em São Bento do Sul/SC, o
Projeto Multinacionais no Setor da
Construção, que prevê o fortalecimento
de ações com vistas a garantir acordos
favoráveis no setor. A primeira oficina,
das oito que serão realizadas no país
em parceria com a Internacional da

Construção e da Madeira (ICM), contou
com a participação do representante da
ICM na América Latina e Caribe, Nilton
Freitas.

O evento contou com palestras e
debates sobre acordos com empresas
multinacionais, globalização e o trabalho,
e organização dos sindicatos na ICM.

BENEFÍCIOS - Para Domingos Oli-
veira Davide, secretário de relações in-
ternacionais da Conticom “esse projeto
busca aprofundar o conhecimento dos
dirigentes sobre a conjuntura internacio-
nal, com o objetivo de conquistar melho-
res acordos com as multinacionais em
benefício dos trabalhadores”.

Na última sexta-feira (14) completou
cinco dias a greve dos trabalhadores da
construção nos canteiros de obra da
MRV em Mogi das Cruzes e Suzano. A
empresa se recusa a negociar: não quer
garantir nem mesmo a reposição da in-
flação e o reajuste no vale alimentação.

O Sindicato dos Trabalhadores
da Construção (Sintramog) informou
que os trabalhadores só voltam às
obras quando o reajuste for garanti-
do. Somente este ano a entidade
fechou mais de 70 acordos por em-
presa, já que não dava para seguir
a convenção da capital paulista por-
que o sindicato responsável fechou
um acordo vergonhoso, que na prá-
tica retira direito dos trabalhadores.

AÇÃO - Luiz Queiroz, dirigente do Sin-
tramog e vice-presidente da Conticom, en-
fatizou “lutamos também por aumento real
e igual para todos os segmentos dentro
da obra. Enquanto a MRV não sentar para
negociar, os canteiros vão continuar para-

dos. A empresa sendo signatária do Com-
promisso Nacional deveria prezar por
melhorias nas condições de trabalho e
não submeter o trabalhador a salários
baixos e precarização”. Luiz reiterou a
relevância do apoio que os sindicatos fi-
liados à FSCM CUT tem dado à greve.Luiz Queiroz: justiça e igualdade

Josemar, presidente do Sintramog: em
defesa do aumento real de salário

Com Paulinho, CUT-Paraíba também se destaca pelo compromisso com a luta feminina
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N

MARGARIDAS MARCHAM EM
BRASÍLIA: “FORA CUNHA!”

20 DE AGOSTO: NAS RUAS POR DIREITOS, LIBERDADE E DEMOCRACIA

MOVIMENTOS SOCIAIS COBRAM DE DILMA MENOS JUROS E MAIS DESENVOLVIMENTO

a próxima quinta-feira (20) vai acontecer o Ato Nacional
que tem como principais bandeiras de luta a defesa dos
direitos sociais, da liberdade e da democracia, contra a

ofensiva da direita e por saídas populares para a crise.
Nas ruas, a Central Única dos Trabalhadores e os movimen-

tos populares vão reafirmar a luta pelas Reformas necessárias
para o Brasil: Tributária, Urbana, Agrária, Educacional, Demo-

20 DE AGOSTO: NAS RUAS POR DIREITOS, LIBERDADE E DEMOCRACIA
cratização das comunicações e Reforma democrática do siste-
ma político para acabar com a corrupção e ampliar a participa-
ção popular, por outra política econômica: os trabalhadores
não pagarão pela crise, por ganhos reais e reposição total da
inflação nas Campanhas Salariais e pela valorização dos
aposentados com uma previdência pública, universal e sem
progressividade.

Na última quinta-feira (13) foi
realizado em Brasília o “Diálo-
go com Movimentos Sociais”,
que reuniu as centrais sindi-
cais, os movimentos sociais e
a Presidenta Dilma Rousseff.
“Nós somos todos construto-
res da democracia e iremos às
ruas juntos nesta trincheira”
afirmou em sua fala o presiden-
te da CUT, Vagner Freitas.

DIFÍCIL - Dilma disse que
é necessário reconhecer “que
estamos passando por um mo-
mento difícil na economia, mas
estamos fazendo um grande
esforço para mudar essa realidade”.

O encontro contou com a presença
de mais de 1500 sindicalistas e militan-
tes dos movimentos sociais comprome-

tidos com a democracia e o desenvolvi-
mento do país, para promover mais justi-
ça e igualdade social. “A CUT não admite
uma agenda de retrocessos, que retira

direito das trabalhadoras e
dos trabalhadores. A agenda
ideal é mais crédito, menos
juros, fortalecer o mercado
interno, política de desenvol-
vimento social”, afirmou o pre-
sidente da CUT, enquanto o
plenário gritava “Fora Cunha!”.

“As reformas têm que ser
feitas com o povo e para o
povo. O mercado não dá sus-
tentação à esse governo”,
destacou Vagner, pedindo
para a presidenta ouvir os
movimentos sociais para aju-
dá-la a enfrentar essa onda

conservadora liderada pelo mercado.
Para Guilherme Boulos, presidente

do MTST, “a saída não é com o Cunha e
com o Renan, é com o povo”.

Presidenta Dilma dialogou com movimentos sociais

“Viemos de todo o Brasil, pedir a ca-
beça do Cunha”, cantavam em Brasília as
mais de 70 mil trabalhadoras rurais na V
Marcha das Margaridas, nesta quarta-fei-
ra (12). O encontro foi organizado pela
Confederação Nacional dos Trabalhado-
res na Agricultura (Contag) que exigiu a
saída do presidente da Câmara, Eduardo
Cunha.

UNIDADE NA LUTA - “Marcha, mulher,
marcha / molha os pés mas não faz a unha
/ viemos de todo o Brasil / pedir a cabeça
do Cunha”, cantavam as margaridas, que

em sua maioria eram tra-
balhadoras rurais, porém
também estavam pre-
sentes universitárias, sin-
dicalistas e grupos femi-
nistas.

COMBATIVAS - No
início da manifestação,
as mulheres viraram as
costas ao Congresso
contra a regulamentação
e a ampliação das terceirizações, recen-
temente aprovada, e criticando a maiori-

dade penal.
As Margaridas fo-

ram recebidas pelo
Senado para uma
sessão solene com
deputados e senado-
res, onde Carmen
Foro, representante
da Contag e vice-pre-
sidente da CUT, criti-
cou a “contrarreforma
política” da Câmara e
o projeto de lei que
prevê mudar o marco
regulatório do pré-sal.

DILMA E LULA - Estiveram presentes
no ato a presidenta Dilma, Lula e deze-
nas de parlamentares e representantes
dos movimentos sociais.

Companheiras da construção se somaram ao ato

70 mil tomaram a Esplanada dos Ministérios

Espírito Santo: Sintraconst na luta


