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CAPITAL PERNAMBUCANA PARA NESTA SEGUNDA
CONTRA O ARROCHO SALARIAL E O ABUSO PATRONAL

N
Patrões querem dar reajuste zero

esta segunda-feira (16) as obras
da construção vão parar em Reci-
fe. A greve foi decidida em assem-

bleia geral, na última quarta-feira (11), que
contou com três mil operários na rua em
frente à sede do Sindicato dos Trabalha-
dores da Construção Civil e Pesada de
Pernambuco, o Marreta.

A previsão do sindicato é que a parali-
sação seja feita em 300 canteiros. A prin-
cipal razão da greve é que os patrões,
representados pelo Sinduscon-PE, que-
rem dar zero de reajuste e só voltar a fa-
lar no assunto no começo de 2016.

PRESENÇA - “O bicho vai pegar aqui”,
garante a presidenta do Marreta e secre-
tária da Mulher da Conticom, Dulcilene Car-
neiro de Morais. “Vamos nos dividir em
grupos e atuar em todos os bairros. Que-
remos parar todos os canteiros da cida-
de”, completou.

Dulcilene recorre à lógica para contra-
dizer a proposta dos patrões: “Se tiver
aumento só no ano que vem, as obras só
voltam no ano que vem”. A pauta de reivin-
dicações inclui um aumento real de 20%,
vale-compras de R$ 200 e a manutenção

da jornada de trabalho atual, de segunda
a sexta, sem expediente aos sábados,
como pretende o Sinduscon. Para com-
pletar, a base reivindica o pagamento da
hora extra de 100% sobre a hora normal.

SABOTAGEM - A entidade patronal re-
correu a uma tentativa de asfixia financei-
ra sobre o Marreta, ao não repassar as

contribuições voluntárias dos sindicaliza-
dos, referentes a outubro. Como o des-
conto é feito diretamente no holerite, cabe
aos empregadores depositar a quantia na
conta bancária do sindicato. Mas Dulci-
lene garantiu que esse não será um pro-
blema: “temos uma reserva em caixa que
permitirá a organização da greve”.

Para evitar perdas salariais e driblar
os efeitos de um mau acordo fechado
por outra central sindical, os sindicatos
da CUT que representam trabalhadores
da construção civil no Estado de São
Paulo estão fechando acordos por em-
presa. A necessidade desta tática se deu
porque o sindicato da capital, filiado à
Força, fechou em maio um acordo que
prevê correção da inflação apenas para
quem ganha o piso da categoria. Esse
acordo não inclui aumento no vale-refei-
ção. A entidade patronal, o Sinduscon,
passou então a querer reproduzir a mes-
ma lógica do arrocho para as negocia-
ções em curso em outras cidades.

PRESSÃO - A Federação Solidária
da CUT decidiu interromper o diálogo e
passou a pressionar empresa por em-
presa. Foram realizadas mais de 50 pa-
ralisações em canteiros de obra.  E ga-
rantiu reposição da inflação e aumento
do vale refeição para todos.

PERDAS - Para Josemar Bernardes
André, presidente da FSCM-CUT e pre-
sidente do sindicato da cidade de Mogi

FEDERAÇÃO SOLIDÁRIA DE SP FEZ MAIS DE 50 PARALISAÇÕES
PARA GARANTIR REAJUSTE E AUMENTO DO VALE REFEIÇÃO

das Cruzes, “não conseguir repor a infla-
ção deixaria perdas maiores lá para fren-
te”. E completou: “uma derrota dessas
vai estimular os patrões a tentar repetir
isso no futuro”.

DISSÍDIO - Para dar garantia jurídica
aos acordos fechados por empresas, a
despeito da ausência da assinatura do
Sinduscon, os sindicatos cutistas filia-
dos à federação solidária entraram com
pedido de dissídio junto à Justiça do Tra-
balho, que homologou todos. A federa-
ção cobre 10 regiões do Estado.

Josemar conclui dizendo que o go-
verno deveria mudar os rumos da políti-
ca econômica, pois este nó recessivo
vem dificultando todas as campanhas sa-
lariais. “Estamos enfrentando restrições
de investimentos em obras que estavam
em andamento, o que causa demissões
maciças, ao mesmo tempo em que a so-
negação no Brasil é gigantesca. Acho
que nossa presidenta poderia fazer um
esforço maior e não precisaria fazer esse
ajuste esquisito. Precisamos de consu-
mo, mas estamos em recessão”.

Nos dias 15 e 16 de dezembro (ter-
ça e quarta-feira) acontecerá no esta-
do de São Paulo, cidade a definir, a
reunião da Direção Executiva Amplia-
da da Conticom. Também devem parti-
cipar da atividade os coordenadores dos
setoriais da Confederação.

CALENDÁRIO - A reunião tem
como pauta a avaliação das ações da
Confederação ao longo de 2015 e o pla-
nejamento das atividades do próximo
ano, visto como chave para a reversão
do quadro recessivo que atinge a eco-
nomia brasileira e, com mais dureza,
o setor da construção.

ATENÇÃO - Os dirigentes precisam
confirmar sua participação até a segun-
da-feira, dia 30 de novembro pelo e-mail
assessoria@conticom.org.br ou pelo
telefone (11) 2108 9193, a fim de que
possamos fazer a reserva.

A Conticom cobrirá as despesas
com alimentação e hospedagem.

EXECUTIVA AMPLIADA DA
CONTICOM SE REÚNE NOS
DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO

Presidenta do Marreta e dirigente da Conticom, Dulcilene comanda assembleia
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10 MIL MARCHAM NA ESPLANADA EM BRASÍLIA CONTRA O
RETROCESSO E EM DEFESA DA DEMOCRACIA: FORA CUNHA!
A os gritos de “não vai ter golpe” e

“fora Cunha”, uma marcha com
mais de 10 mil pessoas ocupou

Brasília para repudiar a onda de ataques
aos direitos movida pelo presidente da
Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha
(PMDB-RJ), em defesa da Petrobrás e da
democracia.

A mobilização aconteceu na última
sexta-feira (13) e começou diante da Bi-
blioteca Nacional, onde a Frente Brasil
Popular, composta por movimentos como
a CUT, MST (Movimento dos Trabalhado-
res Rurais Sem Terra) e União Brasileira
de Estudantes Secundaristas (UBES)
partiu rumo ao Congresso Nacional e ao
Palácio do Planalto. 

Para o presidente nacional da CUT,
Vagner Freitas, “essa manifestação é pela
democracia, que está correndo risco. Uma
série de ações golpistas, que vem daque-
les que não aceitam o resultado da elei-
ção da presidenta da República e que
construíram uma crise política, que gera
uma crise econômica, porque o País está
parando, e os prejudicados são os traba-
lhadores”, afirmou o dirigente, que criti-
cou o ministro da Fazenda. “O ajuste fis-
cal travou o mundo e não queremos que
trave o Brasil. Achamos, também, que o
senhor [Joaquim] Levy já deu o que tinha
que dar, devia pegar o boné, ir pra casa e
parar de atrapalhar o Brasil”, finalizou.

Diante de um cenário de criminaliza-
ção dos movimentos sindical e social, o
diretor da Federação Única dos Petrolei-
ros (FUP), João Moraes, apontou que a
manifestação é também uma defesa da
resistência de trabalhadores em greve. “Os
movimentos presentes aqui neste ato es-
tão também solidários à greve dos petro-
leiros. Fizemos um ato nesta manhã no

Ao longo do mês de novembro, o Sin-
dicato da Construção de João Pessoa
(Sintricom JP) está realizando palestras
nos canteiros de obra de sua base sobre
dois temas: Violência doméstica e Previ-
dência Social. Dirigentes do sindicato afir-
mam que esta foi a temática escolhida
por ter gerado muita polêmica.

CONSCIENTIZAÇÃO - As palestras
sobre a violência contra a mulher estão sen-
do realizadas em parceria com a Delega-
cia da Mulher local. Além de conscientizar
as companheiras sobre os mecanismos
de proteção do estado, os diálogos pre-
tendem envolver os homens para que re-
flitam sobre a violência praticada no lar a
fim de que as agressões a suas compa-
nheiras tenham um fim.

DESAFIOS - Segundo Jessica San-
tos, dirigente do Sintricom JP e secreta-
ria de organização adjunta da Conticom,
“a delegacia informou que o maior índice
de agressões domésticas na Paraíba é
proveniente de trabalhadores da constru-
ção. O stress de passar a semana longe

SINDICATO DE JOÃO PESSOA REALIZA PALESTRA SOBRE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E PREVIDÊNCIA EM 70 CANTEIROS

da família, ter um trabalho pesado e pre-
cário, com salários baixos, é infelizmen-
te descontado na família, por isso a im-
portância da conscientização”.

PARCERIAS- As palestras sobre apo-
sentadoria estão sendo realizadas em par-
ceria com a Previdência Social, com as
explicações se concentrando principal-

mente nas mudanças na aposentadoria,
nos direitos e auxílios.

Para Jéssica, “a questão da aposen-
tadoria é o que tem criado mais rebuliço,
porque a mídia divulga de uma forma aqui,
que parece que a idade de se aposentar
é a de 85/95, e não a soma de idade com
tempo de contribuição”.

Dirigente do Sintricom JP e da Conticom, Jessica Santos debate com a categoria

Ministério de Minas e Energia, que é res-
ponsável pela Petrobrás. Uma greve que
quer debater a revisão do Plano de Negó-
cios da Petrobrás, que cortou R$ 500 bi-
lhões até 2020 e prevê a venda de ativos,
empresas, navios na ordem de R$ 200
bilhões. Isso significa melhorar o Brasil
numa crise, porque hoje o petróleo repre-
senta 13% do PIB”, explicou o petroleiro.

“Ajuste fiscal travou o mundo e não queremos que trave o Brasil”


