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Assemblea geral da categoria defende reposição integral do INPC mais 5% de ganho real
a última quinta-feira (26), o Sindicato dos
Trabalhadores da Construção de João Pes-
soa (Sintricom JP) realizou a primeira as-

sembleia geral do ano para continuar as discus-
sões sobre a Campanha Salarial da categoria.

Até o momento, o sindicato patronal não apre-
sentou nenhuma proposta de reajuste para os tra-
balhadores e a categoria decidiu manter a deman-
da inicial de 11,5%, que é a reposição do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor (6,58%) e mais
5% de ganho real.

O presidente do Sintracom, José Laurentino,
pediu aos companheiros que “se mantenham uni-
dos e atentos aos nossos informativos e redes
sociais”. “É muito importante a participação de to-
dos e todas para que possamos mostrar a união
de nossa categoria na conquista de dignidade, ci-
dadania e valorização profissional”, sublinhou.
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A diretoria do Sindicato dos Trabalha-
dores da Construção Pesada do Mato
Grosso do Sul (Sinticop-MS) visitou, na
última quinta-feira (26), vários
trechos onde estão sendo ta-
pados os buracos nas ruas da
capital, Campo Grande, e tam-
bém os canteiros de obras das
empresas Anfer e São Luiz.

MAIS SEGURANÇA - As
visitas dos dirigentes foram
para verificar as condições de
segurança dos trabalhadores
e também para comunicar os
operários da primeira assem-
bleia geral sobre a Campanha
Salarial 2017,que foi realiza-
da no último domingo, na
sede do Sindicato.

CONSTRUÇÃO PESADA DO MS REFORÇA MOBILIZAÇÃO NA BASE
A assembleia definiru a pauta de reivin-

dicações dos trabalhadores para a data-
base da categoria, em março.

SEGURANÇA - “Vamos batalhar por re-
ajuste acima da inflação, plano de saúde,
seguro de vida, cesta básica, obrigatorie-

dade da Participação
nos Lucros e Resulta-
dos, liberação para vi-
sitar a família, além de
manter os benefícios
existentes”, afirmou
Walter Vieira dos San-
tos, presidente do SIN-
TICOP-MS.

Assim que for ela-
borada a pauta de rei-
vindicações, a diretoria
do Sindicato vai mar-
car uma reunião com
os patrões a fim de dar
início às negociações.

SINTRACOM CAMPO GRANDE PRESENTE NO CANTEIRO DE OBRAS DO HOSPITAL DO TRAUMA
A diretoria do Sindicato dos Traba-

lhadores da Construção de Campo Gran-
de (Sintracom CG) visitou na última sex-
ta-feira (29) o canteiro de obras
do Hospital do Trauma no cen-
tro da capital.

Na conversa com 50 traba-
lhadores da empresa Poligonal
foi divulgada a assembleia ge-
ral da próxima terça-feira (31),
na sede do Sindicato. “É im-
portante a presença do traba-
lhador para elaborarmos juntos
a pauta de reivindicações que
será entregue aos patrões”, ex-
plicou José Abelha, presidente
do Sintracom. A data-base da
categoria é no mês de março.

A diretoria também dialogou sobre a
conjuntura política e econômica do país. “O
governo de Temer já conseguiu mexer em

alguns direitos trabalhistas e, se a gente
não intensificar a mobilização, outros di-
reitos podem ser extintos”, alertou.

Temer quer agora que o
Congresso vote a Reforma
Previdenciária até o meio do
ano. A Reforma estabelece
idade mínima de 65 anos
para o trabalhador se apo-
sentar. “Ao se aposentar
com 65 anos, o trabalhador
vai usar todo o dinheiro do
benefício para cuidar da saú-
de, porque na construção
civilé quase impossível  tra-
balhar até esta idade”, diz
Abelha, ressaltando a impor-
tância da ação unitária.Encontro com companheiros da Poligonal
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ntervenções nos sindicatos, eleições
judicializadas, interdito
proibitório e contas sin-

dicais, esses serão alguns
dos temas debatidos no 1º
Seminário Jurídico do Macros-
setor Indústria (MSI) da Cen-
tral Única dos Trabalhadores.
A decisão foi tomada pelos
presidentes das Confedera-
ções que compõem o MSI:
CNM (Metalúrgicos), CNTRV
(Vestuário), CONTICOM,
CNQ (Químico) e CONTAC
(Alimentação).

O seminário será realiza-
do nos dias 15 e 16 de março
na sede da CUT Nacional e
terá como público alvo dirigen-
tes, assessores jurídicos e
convidados. Cada confedera-
ção indicará 20 participantes.

REPRESENTANTES - A
atividade receberá represen-

MACROSSETOR INDÚSTRIA DA CUT REALIZARÁ DIAS 15 E
16 DE MARÇO SEU PRIMEIRO SEMINÁRIO JURÍDICO

tantes do Ministério Público, da CUT e
advogados especializados. Para Claudio
da Silva Gomes, presidente da Conticom,
“a proposta é que os advogados e dirigen-
tes tragam suas denúncias sobre os pro-
blemas e também sistematizem suas pro-

Participarão do evento em SP lideranças
e assessores jurídicos da construção,
vestuário, alimentação e metalúrgicos.
Cada confederação indicará 20 nomes
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Reunida na sede do Ministério Públi-
co do Trabalho (MPT) na tarde da última
terça-feira (24) em Brasília, a CUT e ou-
tras 28 instituições rechaçaram as medi-
das de austeridade que estão sendo im-
postas pelo governo sem voto de Michel
Temer (PMDB), sob a justificativa de tirar
o país da crise.

As entidades, entre elas centrais sin-
dicais, confederações, federações, sindi-
catos e associações, assinaram um do-
cumento para instituir o Fórum Interinsti-
tucional de Defesa do Direito do Trabalho
e da Previdência Social. A iniciativa tem
como objetivo promover a articulação so-
cial em torno das propostas legislativas
sobre a reforma trabalhista.

CUT PARTICIPA DE REUNIÃO CONVOCADA PELO MPT PARA
ENFRENTAR AS REFORMAS TRABALHISTAS DOS GOLPISTAS

RETROCESSOS - De acordo com o
estudo realizado pelo MPT, as mudanças
na legislação trabalhista propostas pelo
governo golpista são inconstitucionais. As
alterações, conforme quatro Notas
Técnicas, contrariam a Constituição Fe-
deral e as convenções internacionais fir-
madas pelo Brasil, geram insegurança
jurídica, têm impacto negativo na geração
de empregos e fragilizam o mercado in-
terno.

IMPACTOS NEGATIVOS - O levanta-
mento alerta ainda para consequências
nocivas das medidas, como a possibili-
dade de contratação sem concurso públi-
co, a maior permissividade a casos de cor-
rupção e a falta de responsabilização das

empresas em caso de acidentes de tra-
balho, por exemplo.

Para o procurador-geral do Trabalho,
Ronaldo Fleury, o argumento utilizado
pelos golpistas de que a flexibilização das
leis trabalhistas incentivaria a criação de
empregos é falso. “Todas essas propos-
tas já existiam antes da crise econômi-
ca. Nenhuma proposta é 100% inovado-
ra. Quando o Brasil surfava em uma situa-
ção altamente favorável, essas propostas
já existiam e eram defendidas pelos mes-
mos grupos econômicos e políticos. Esse
argumento cai por terra a partir do mo-
mento em que propostas idênticas foram
apresentadas quando o Brasil tinha uma
economia pujante”, frisou.

Na contramão da última década, os
últimos três anos têm sido bastante
complicados no setor da construção.
Muita gente que há alguns anos estava
sendo disputada no mercado de trabalho,
agora está disputando vaga de emprego.

CONSTRUÇÃO PERDE 1 MILHÃO DE EMPREGOS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS
O setor encolheu um terço nos últimos
36 meses: de 3,6 milhões de empregos
diretos, a construção tem agora 2,4
milhões, regredindo a patamares de
2010. Somente no ano passado foram
358.679 empregos formais a menos.

postas de soluções, a fim de que a reu-
nião possa fluir e trazer resultados con-
cretos”.

PARTICIPAÇÃO É FUNDAMENTAL -
Logo serão divulgadas mais informações
e abertas as inscrições.
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