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CUT FAZ LANÇAMENTO DE CAMPANHAS SALARIAIS DO
SEGUNDO SEMESTRE EM ATO NA AVENIDA PAULISTA
“Não abriremos mão dos nossos direitos”, avisa presidente da Federação Solidária da Construção e da Madeira

A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores da Constru-
ção de João Pessoa (Sintricom) reuniu a categoria em uma
assembleia geral na quinta-feira (17) para avaliar a última
proposta apresentada pelo sindicato patronal na mesa
mediada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT).

IMPASSE - Foram nove meses de negociação, duas
greves e várias reuniões mediadas pelo Procurador Geral
do Trabalho para que se chegasse ao fim do impasse da
Campanha Salarial.

ÍNDICES - A proposta de reajuste de 7,65% para quem
recebe os pisos e 7% para quem recebe acima dos pisos,
com manutenção das cláusulas sociais, foi aprovada pe-
los trabalhadores.

O acordo será assinado na mesa mediadora do MPT.

TRABALHADORES DE JOÃO PESSOA APROVAM EM ASSEMBLEIA PROPOSTA DE REAJUSTE SALARIAL

A 12ª edição do Casamento Coletivo
realizado pelo Sindicato dos Trabalhado-
res da Construção Civil de Recife/PE (Mar-
reta) contemplou 90 casais, sendo um

MARRETA REALIZA 12º CASAMENTO COLETIVO DA CONSTRUÇÃOMARRETA REALIZA 12º CASAMENTO COLETIVO DA CONSTRUÇÃO

Edições do evento já
oficializaram a relação
de mais de 500 casais

dos noivos trabalhadores da construção
civil.  A cerimônia foi realizada no último
domingo (12) no Sesi Ibura e contou com
a presença de um padre e um pastor. 

FESTA - Padrinhos,
convidados, lembranci-
nhas e a marcha nup-
cial também fizeram
parte da festa. O Mar-
reta ainda presenteou
as noivas com o alu-
guel do vestido e o ‘Dia
da Noiva’ que inclui
toda a preparação com
maquiagem e cabelei-
reiro. O bolo e fotogra-
fias também fazem par-
te da comemoração. 

UNIÃO - Depois de oficializar a união,
os casais seguem para a lua de mel no
Hotel Portal de Gravatá. Para a presiden-
te do Marreta, Dulcilene Morais, o objeti-
vo do evento, além de realizar sonhos, é
regularizar uniões estáveis, a fim de faci-
litar o acesso a pensões, por exemplo. 

FELICIDADE - “Muitos trabalhadores
têm vontade de casar, mas não têm di-
nheiro. O casamento coletivo proporcio-
na a eles essa realização, esse dia tão
feliz”. Ao todo, o Marreta já oficializou a
relação de mais de 500 casais. A iniciati-
va é exclusiva para trabalhadores da cons-
trução civil filiados ao sindicato e empre-
sas filiadas ao Sinduscon, através da Con-
venção Coletiva dos Sindicatos do setor,
em parceria com o SESI-PE.

A Central Única dos Trabalhadores
(CUT) realizou na terça-feira (15)
um ato de lançamento unificado

das Campanhas Salariais do segundo
semestre deste ano na Avenida Paulista.
A manifestação contou com milhares de
participantes e também criticou duramen-
te o pacote fiscal anunciado pelo governo
federal no dia anterior.

PACOTE RECESSIVO - “É lamentá-
vel. Este é um pacote recessivo, que im-
puta a culpa da crise aos trabalhadores.
Isso vai exatamente no sentido contrário
das propostas que temos apresentado
para geração de emprego e renda, para
que o Brasil volte a crescer. Esse pacote
dialoga com a política do Levy, que é uma
política de recessão, de corte e não de
investimento, de corte nos direitos dos tra-
balhadores”, condenou Vagner Freitas,
presidente da CUT.

UNIDADE - O
protesto foi uma de-
monstração de que
os sindicatos cutis-
tas estão unidos na
luta contra o corte
de direitos, por mais
postos de trabalho,
aumentos salariais e
melhores condições
de trabalho.

“Reafirmamos o
propósito de defen-
der todos os avan-
ços já conquistados. Não abriremos mão
dos nossos direitos. Defendemos um pro-
jeto popular e democrático, com desen-
volvimento econômico e social”, acrescen-
tou Josemar Bernardes, presidente da Fe-
deração Solidária da Construção e da Ma-
deira (FSCM/CUT).

Sintramog no
ato da Paulista
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STF DECRETA INCONSTITUCIONALIDADE DE DOAÇÕES DE EMPRESAS A POLÍTICOS

O Superior Tribunal Federal (STF) de-
cidiu na última quinta-feira, por oito votos
contra três, que é inconstitucional a doa-
ção de empresas a candidatos. O veredito
vem após o ministro Gilmar Mendes enga-
vetar o processo por um ano e nove me-
ses, a fim de atrasar a discussão.

Decisão deve colocar ainda mais
pressão para que a presidente vete
modelo de financiamento eleitoral

previsto na contrarreforma política
aprovada na Câmara Federal

A ação que culminou na proibição do
financiamento privado de campanhas elei-
torais foi movida pela Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB). À época, o órgão
analisou que a doação de empresários aos
políticos provocava um desequilíbrio na
política nacional.

PROIBIÇÃO - Durante seu voto, o mi-
nistro Ricardo Lewandoviski explicou que
a proibição já será aplicada durante as elei-
ções de 2016, com a ressalva de que pode
haver “alteração legislativa”. O magistrado
se referia à contrarreforma política, apro-

vada na Câmara dos Deputados e que se-
guiu para a análise da presidência.

A decisão do STF deve aumentar a
pressão para que a presidenta Dilma Rous-
seff  vete o financiamento empresarial, pre-
visto na contrarreforma política aprovada na
Câmara. “A CUT se soma a outras entida-
des e movimentos que hoje pedem à pre-
sidenta: ‘veta Dilma!’. A doação privada para
campanhas é o centro dos sucessivos
escândalos de corrupção que gangrenam
o sistema político brasileiro”, afirmou Julio
Turra, diretor executivo da CUT.

PACOTE DE ATAQUES AO FUNCIONALISMO AFETA AINDA MAIS QUALIDADE DOS
SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO. SERVIDORES VÃO ÀS RUAS DIA 23/11

Na última segunda-feira (14) o gover-
no federal anunciou mais medidas para
“economizar” R$ 1,5 bilhão do orçamen-
to. O novo pacote de ataques ao funcio-
nalismo inclui o adiamento do reajuste
dos servidores de 1º janeiro para 1º agos-
to de 2016, o fim do abono de perma-
nência para o servidor que resolve con-
tinuar em atividade após a aposentado-
ria e a suspensão do concurso público.
Ou seja, impõe arrocho aos servidores,
coloca em risco o serviço público e atro-
pela um processo de negociação com o
funcionalismo que estava prestes a ser
concretizado.

Diante desses retrocessos, os servi-
dores programaram para o dia 23 de
setembro um Dia Nacional de Luta com
atos e paralisações nos estados e indi-
cativo de uma greve nacional da catego-
ria contra as medidas que elegeram o fun-
cionalismo como o grande vilão da crise.

FIM DO ABONO DE PERMANÊNCIA -
Só na área federal serão mais de 100 mil
trabalhadores que deixarão seus postos
se o abono acabar. Com a suspensão dos
concursos públicos para 2015 e 2016, a
medida pode gerar um caos nos serviços
prestados à população, pois a expectati-
va é que outros 130 mil funcionários pú-

blicos se aposentem nos próximos cin-
co anos.

PREVIDÊNCIA – Para piorar o ônus
ao funcionalismo, durante o anúncio das
medidas, o ministro Joaquim Levy ace-
nou com a extinção de ministérios e uma
reforma da Previdência para o servidor,
com aumento da idade mínima. Cenas,
portanto, de mais arrocho para o país.

Na avaliação da CUT e dos servido-
res, ao invés de penalizar trabalhadores
e a sociedade no momento em que mais
precisa de políticas públicas, o ajuste
fiscal deveria promover a taxação dos
especuladores para gerar recursos.

Conticom realizou, em parceria
com a Secretaria de Relações In-
ternacionais da CUT, nos dias 14
e 15 de setembro, mais duas a

oficinas “Multinacionais no setor da Cons-
trução” em Campinas/SP e São Gonça-
lo/RJ. O objetivo das oficinas é levar co-
nhecimento da política e conjuntura inter-
nacional aos dirigentes e assessores sin-
dicais para fortalecimento de acordo com
as multinacionais no setor da construção
e da madeira.

Para o secretário de relações interna-
cionais da Conticom, Domingos de Oli-
veira Davide, “a decisão de regionalizar
os debates foi muito importante, pois ga-
rante maior participação dos sindicatos e
maior nível de aprofundamento”. Na avali-
ação de Domingos, os seminários têm
sido espaços de diálogo “onde estamos
conseguindo alcançar o objetivo de mos-
trar a importância do debate internacio-
nal”. “A Conticom sempre teve sua Se-
cretaria de Relações Internacionais, mas
ela sozinha não dava conta de envolver
os sindicatos. Estou sentindo que o se-

CONTICOM REALIZA OFICINAS “MULTINACIONAIS NO SETOR
DA CONSTRUÇÃO” EM CAMPINAS-SP E SÃO GONÇALO-RJ
Projeto é resultado de uma parceria com a Secretaria de Relações Internacionais da CUT

minário está promo-
vendo esta integra-
ção”, frisou.

As oficinas apro-
fundaram o debate
sobre a globalização
da economia e seus
reflexos no mundo do
trabalho, acordos

com empresas multinacionais, organiza-
ção dos sindicatos na Internacional da
Construção e da Madeira (ICM), e a pers-
pectiva de construção de redes.

O secretário de formação da Conti-
com, Paulo Peres (Carioca) destacou que

“as oficinas estão sendo muito interessan-
tes, apresentando a necessidade de de-
batermos as relações internacionais, o
mundo globalizado, as multinacionais”.
“Nós estamos sempre preocupados no
sindicato com as questões do dia-a-dia,
como os reajustes salariais e a precari-
zação, e muitas vezes não percebemos
a importância da tema internacional. Es-
sas oficinas trouxeram essa oportunida-
de”, concluiu.

Campinas (à esq.) e São Gonçalo
(acima): participação ativa


