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APÓS SEMANAS DE MOBILIZAÇÕES E  PARALISAÇÕES,
PETROBRÁS IRÁ NEGOCIAR COM OS PETROLEIROS

N

Conticom e Sindicatos da
construção têm apoiado e
participado das atividades

a última quinta-feira (6), após se-
mana de muitas mobilizações e
paralisações, a Petrobrás agen-

dou uma reunião com os petroleiros na
segunda-feira (9), no Edifício Sede, no Rio
de Janeiro. Depois de mais de 100 dias
ignorando as reivindicações da categoria,
a direção da empresa finalmente se dis-
põe a discutir a retomada de seu papel
como indutora do desenvolvimento.

As mobilizações na semana passada
denunciaram a guinada da Petrobrás aos
interesses do mercado financeiro, com a
política de redução de R$ 700 bilhões em
investimentos e inclusive venda de parti-
cipação ações e ativos.

Os dirigentes criticaram as ações da
direção contra a estatal e destacaram o
papel estratégico da empresa para o Bra-
sil, lembrando que ela saltou de 3% (2002)
para 13% do PIB, correspondendo a 20%
do total de investimentos no país e 40%
do que é aplicado na área industrial.

Foi também evidenciada, durante toda
a semana, a truculência com que a dire-
ção da Petrobrás e a Polícia Militar trata-
ram os trabalhadores em greve. Em São
Paulo e na Bahia, além das agressões
sofridas, dirigentes foram presos. João
Antonio Moraes, dirigente da FUP, rela-
tou que as ações policiais ocuparam os

terminais da Petrobrás de
uma forma nunca antes
vista, sendo, para ele, um
reflexo “do aumento da
truculência e da predomi-
nância de um perfil fascis-
ta no conselho”.

ABSURDO - Também
está sendo discutida a
campanha salarial da ca-
tegoria, em que a direção
da Petrobrás fez a propos-
ta absurda de redução de
90 cláusulas no acordo
coletivo e correção salarial abaixo da infla-
ção, ou seja, a perda real de salários.

AMPLIAR A PRESSÃO - A Conticom
está apoiando a paralisação dos petrolei-
ros, em especial nos estados de São

Paulo e na Bahia. A orientação da FUP é
fortalecer e ampliar a greve em todas as
bases para que a negociação caminhe
para um desfecho favorável ao país e aos
trabalhadores.

Entre os dias 4 e 6 de no-
vembro, dirigentes da Conticom
estiveram presentes no Semi-
nário de apresentação do pro-
jeto de ação frente às multina-
cionais, realizado em São Pau-
lo. O encontro teve como obje-
tivo apresentar, debater e con-
solidar politicamente com os
representantes sindicais dos
ramos da construção, metalúr-
gico, químico e vestuário do
Brasil, México e Argentina as
principais diretrizes do Projeto
de Formação e Ação Sindical
frente às Multinacionais 2015-2017.

AÇÃO - O encontro propiciou a troca
de experiências sobre o comportamento
sociolaboral das empresas multinacionais
e as ações sindicais frente a esse pa-
drão de comportamento, que precariza o
trabalho e aumenta a desigualdade.

CONTICOM PARTICIPA DO SEMINÁRIO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE AÇÃO FRENTE ÀS MULTINACIONAIS

Dirigentes mexicanos denunciaram
que sua adesão a tratados comerciais em
1990 só trouxeram “os menores salários
do mundo” e sindicatos que “não têm con-
dições de defender os trabalhadores”. Já
a Argentina tem uma das mais sólidas le-
gislações de proteção ao trabalho e os

índices de sindicalização
crescem desde 2001,
quando a legislação pas-
sou a considerar que to-
dos que trabalham em de-
terminado setor são de
uma única categoria.

PAÍS - O Brasil apare-
ce em uma situação inter-
mediária, com algumas
características de frag-
mentação sindical e mar-
co regulatório vacilante no
que tange à atuação das
empresas.

DESAFIO -  No Seminário foram de-
batidas pautas como o desafio do Sindi-
calismo Internacional diante do poder
crescente das empresas transnacionais,
estratégias das multinacionais nos ra-
mos, apresentações dos grupos e ações
e projetos em 2016.

Greve se espraia pelo país. FUP condena fascismo do Conselho de Administração
da Petrobrás. Representante dos trabalhadores, Deyvid Bacelar é  preso na Bahia
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FRENTE POVO SEM MEDO FEZ MANIFESTAÇÕES PELO PAÍS NO DOMINGO

O Povo Sem Medo foi para
as ruas neste 8 de no-
vembro, mês da Cons-

ciência Negra e Zumbi dos Pal-
mares. Serão mobilizações po-
pulares em várias cidades bra-
sileiras exigindo o Fora Cunha
e contra o ajuste fiscal aplicado
pelo governo federal e pelos go-
vernos estaduais.

Um dos grandes represen-
tantes das atuais políticas con-
servadoras é o presidente da
Câmara, Eduardo Cunha. Não
bastassem as medidas que re-
tiram direitos da classe traba-
lhadora, juventude, mulheres,
negras e negros, LGBTs e indí-
genas, Cunha está sendo inves-
tigado por corrupção. Já há pro-
vas claras de milhões de dóla-
res em contas na Suíça, para completar
a galeria de escândalos que o envolve,
desde os desvios na Telerj no governo
Collor. É um ladrão blindado, por isso ain-
da não caiu. Não entregaremos nossos
direitos em nome de nenhuma governabi-
lidade, e, por isso exigimos nas ruas o
Fora Cunha. Além disso, defenderemos
as saídas populares para a crise econô-
mica e política que estamos vivendo.

NENHUMA SAÍDA À DIREITA - Aque-
les que historicamente governaram o Bra-
sil e sempre contra a maioria do povo,
agora colocam-se na condição de apre-
sentar soluções para a crise. A mudança
que propõem é com Michel Temer, Cu-
nha/Renan e o PSDB. Está em curso uma

50 MIL NA PAULISTA EXIGEM FORA CUNHA E DIZEM NÃO AO AJUSTE FISCAL

agenda de retrocessos, que coloca em
risco direitos sociais, políticos e civis.
Propõem a Lei das Terceirizações, a Re-
dução da Maioridade Penal, o Estatuto
da Família, a PEC da Corrupção/Contrar-
reforma política e o PL 5069/2013 que ata-
ca o direito das mulheres. Não têm auto-
ridade política e moral para isso. Não acei-
taremos saídas à direita.

O POVO NÃO PODE PAGAR PELA
CRISE - A política de ajuste fiscal do go-
verno federal e dos estados joga a conta
da crise nas costas dos trabalhadores.
Não podemos aceitar que a “crise fiscal”
seja resolvida com ataque a direitos e
cortes em áreas sociais, como a moradia
e educação. Nem com uma política que

aumenta juros, gera desemprego
e arrocho salarial. Muito menos
com concessões e privatizações
do patrimônio público. No caso de
alguns estados, como São Pau-
lo, governos anunciam o absurdo
de fechar escolas como parte do
ajuste. Escola fechada será ocu-
pada! A conta da crise deve ser
paga por aqueles que mais ga-
nharam no período da bonança,
inclusive com subsídios públicos
e desonerações: os ricos, gran-
des empresários e banqueiros.
A crise deve ser paga pelo andar
de cima, não pelo de baixo. Cor-
tando privilégios, não direitos!

A SAÍDA É COM MAIS DIREI-
TOS E APROFUNDAMENTO DA
DEMOCRACIA - A democracia
brasileira é ainda limitada e pre-

cisa ser radicalizada. Este é o nosso de-
safio. Transformar o atual sistema políti-
co, que é aberto aos grandes interesses
econômicos e fechado às demandas po-
pulares, e lutar por democracia econômi-
ca, com mais direitos e distribuição de ren-
da. Além disso, o aprofundamento da nos-
sa democracia passa por garantir os direi-
tos de manifestação, organização e de gre-
ve, atualmente ameaçados por várias ini-
ciativas - políticas e judiciais - como a Lei
antiterrorismo, de iniciativa do governo apro-
vada pelo Senado. Se há terrorismo no
Brasil é aquele praticado pelas forças poli-
ciais no genocídio da juventude pobre, ne-
gra e periférica. Não há democracia com
extermínio e autos de resistência.

Na última quarta-feira (4), o Sindicato dos Tra-
balhadores da Construção de Campo Grande/MS
finalizou o ciclo de visitas às empresas Planenge/
Vanguard. A iniciativa teve como resultado o forta-
lecimento da campanha contra a terceirização, que
precariza o trabalho, com piores condições de saú-
de e segurança, pagamentos por fora, desvio de
funções, entre outros.

ASSÉDIO MORAL - No período de visitas o Sin-
tracom CG priorizou também o tema de Assédio
Moral no Trabalho. O problema tem sido alvo de
reclamações generalizadas no último período, prin-
cipalmente nos canteiros de obra. O Sindicato fez
questão de explicar a legislação e o enquadramen-
to como crime. E se colocou à disposição dos ope-
rários para levar as denúncias aos tribunais.

O Sindicato dos Trabalhadores da
Construção de João Pessoa/PB se
reunirá na próxima terça-feira (10) com
as empresas representantes do setor

SINTRICOM JP SE REÚNE COM EMPRESAS DO SETOR MOBILIÁRIO DIA 10 DE NOVEMBRO
mobiliário (marcenaria, móveis de madeira,
serrarias, carpintarias, e outras).

ACORDO E CAMPANHA - O objetivo
do encontro é começar as discussões do

acordo coletivo da categoria, que tem
como data-base 1º de janeiro. O
Sindicato iniciará em breve a Campanha
Salarial de 2016.

SINTRACOM CG ENCERRA VISITAS AOS CANTEIROS DA PLANENGE/VANGUARD

Presidente da CUT, Vagner Freitas: não ao retrocesso!


