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2020ANOSANOS

COMPROMISSO NACIONAL DA CONSTRUÇÃO SAI DO PAPEL E
COMISSÃO DE TRABALHADORES DA REPLAN TOMA POSSE
Sindicato de Campinas reforça importância da negociação permanente para garantir avanços e ampliar conquistas

Os diretores do Sindicato
dos Trabalhadores da

Construção, Mobiliário e Mon-
tagem de Campinas e Região
(Sinticom), Amilton Mendes,
Francisco Aparecido da Silva
e Ailton Martinelli participaram
nesta terça-feira (21), da ceri-
mônia de posse da primeira
comissão de trabalhadores da
Galvão Engenharia, na obra da
Refinaria de Paulínia (Replan).

CONSEQUÊNCIA - A co-
missão é um desdobramento
do Compromisso Nacional
para o Aperfeiçoamento das
Condições de Trabalho na In-
dústria da Construção, firma-
do pela presidente Dilma
Rousseff, por representantes
dos trabalhadores e do
empresariado do setor da
construção em solenidade rea-
lizada no Palácio do Planalto,
em 1º de março.

MELHORIAS - Conforme
Amilton Mendes, também di-
rigente da Conticom/CUT, "o
objetivo do Compromisso é
estabelecer um clima de ne-
gociação permanente entre tra-
balhadores e empregadores no
setor da construção para ga-
rantir avanços e ampliar con-
quistas. O fortalecimento da or-
ganização no local de traba-
lho abre esta perspectiva".

UNIDADE- Conticom, Fe-
derações e Sindicatos tam-
bém buscam aprovar a pro-
posta de condicionar a libera-
ção de recursos públicos para
obras mediante a adesão ao
Compromisso, bem como o
cumprimento dos termos do
documento, o que potencializa-
rá a atividade sindical nos can-
teiros e melhorará as condi-
ções de trabalho.

PARTICIPAÇÕES - Estive-
ram presentes na posse o mi-
nistro chefe da Secretaria Ge-
ral da Presidência da Repú-
blica, Gilberto Carvalho e se-
cretário de Relações do Tra-
balho, Manoel Messias Nas-
cimento, o presidente da Con-
ticom, Claudio Silva Gomes,
além, de representantes da
construtora.

Nas fotos ao lado,
as delegações do
Sticcero, liderada

por seu presidente
Toco, e da

Conticom, com
Claudio da Silva

Gomes, Luiz
Queiroz e Valdemir

Oliveira (Popó),
com os

presidentes da
CUT Nacional,

Vagner Freitas, e
da CUT-RO, Itamar

Ferreira.
Abaixo, a

Comissão de
Negociação eleita

em Jirau. A partir da
Mesa Nacional, o

avanço das
negociações é uma

realidade que se
espalha de Norte a

Sul do país

Uma das mais simbólicas assinaturas foi a ocorrida nos dia 7 e 8 de
novembro nas Usinas de Jirau e Santos Antônio, uma vez que  as

mobilizações operárias nestas obras deram origem às negociações
que possibilitaram criação da Mesa Nacional da Construção.

COMISSÃO DOS
TRABALHADORES

DE JIRAU JÁ
ESTÁ ATUANDO



JOVEM DE 18 ANOS MORRE SOTERRADO AO CAIR EM
MÁQUINA DE ARGILA NO MATO GROSSO DO SUL
Rubens de Souza Oliveira Neto trabalhava na ceramica de
Rio Verde há apenas 15 dias como misturador de argila

Na última quinta-feira (22) um jovem de 18 anos morreu ao cair
no misturador de argila na Cerâmica de Rio Verde, no norte do
Mato Grosso do Sul. Rubens de Souza Oliveira Neto trabalhava na
cerâmica há apenas 14 dias.

Colegas de trabalho relataram que o rapaz era responsável por
abastecer com argila o silo triturar de barro. Segundo eles, Rubens
percebeu que a argila estava diminuindo e, ao tentar ver o que
estava acontecendo, se desequilibrou e ficou com as pernas pre-
sas no misturador, foi soterrado pela argila e morreu sufocado. O
Corpo de Bombeiro chegou a ir até o local, porém a vítima já havia
falecido.

Webergton Sudário (Corumbá), presidente da Federação dos
Trabalhadores nas Indústrias da Construção, Mobiliário e Monta-
gem Industrial do Mato Grosso do Sul (Fetricom) e secretário de
Imprensa da Confederação Nacional dos Sindicatos de Trabalha-
dores nas Indústrias da Construção e da Madeira (Conticom/CUT),
participou da reunião de Cipeiros que aconteceu no sexta-feira
(26) e relatou que o laudo para apontar o responsável pelo aciden-
te sairá num prazo de 15 dias. Segundo os cipeiros, no local não
havia sinalização adequada.

Em greve desde o dia 30 de outubro,
os trabalhadores da Refinaria Abreu e
Lima (Rnest) e da Petroquímica Suape
(PQS) voltaram, última quinta-feira (24),
aos canteiros de obras. O retorno acon-
teceu após o fechamento de um acor-
do entre o sindicato dos trabalhadores
e o sindicato patronal.

O acerto incluiu a criação de uma
tabela que prevê uma média dos salários
como novo piso para 32 categorias pro-
fissionais. A compensação pelos dias
parados será feita caso a caso, por em-
presa. Os trabalhadores reivindicavam
a equiparação salarial, já que as parti-
cipantes do consórcio responsável pe-
las obras praticam políticas salariais di-
ferentes.

Na última quarta-feira (21) os trabalhadores das terceirizadas
da Tecnisa encerraram com vitória a greve que durou sete dias em
Suzano, na grande São Paulo. Os operários paralisaram as ativi-
dades pois as terceirizadas vinham desrespeitando a Convenção
Coletiva no que diz respeito ao fornecimento de café da tarde e
melhora nas condições das áreas de vivencia, que estão em situa-
ção muito precária.

Segundo Anderson de Almeida, diretor do Sindicato dos Traba-
lhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Mogi
das Cruzes, Suzano e Região (Sintramog), que acompanhou a
greve, "se alguma terceirizada apresentar mais algum desses pro-
blemas, nós vamos paralisar todas".

Durante audiência com a CUT na últi-
ma quarta-feira (21), o presidente da Câ-
mara, deputado Marco Maia (PT-RS), afir-
mou que o fim do fator previdenciário deve
ir à votação na Casa na próxima quarta-
feira (28).

Resultado dos trabalhos de um grupo
de negociação formado por trabalhado-
res e empresários, a emenda mantém o
fator 85/95, que soma o tempo de contri-
buição e a idade. Caso seja aprovado a
aposentadoria será integral e não depen-
derá mais do fator.

Atualmente, para se aposentar, um tra-
balhador precisa ter 35 anos de contri-
buição e 63 anos e quatro meses para
ter direito a 100% do benefício. Já as mu-
lheres devem ter 33 anos de contribui-
ção e 61 de idade.

GREVE DE OPERÁRIOS DAS TERCEIRIZADAS DA TECNISA GARANTE MELHORIA NAS CONDIÇÕES DE TRABALHO

Por obra do desgoverno FHC o fator
previdenciário passou a valer em 1998 e
estabeleceu que o cálculo das aposen-
tadorias só exclui 20% dos piores salári-
os recebidos. Além disso, o tempo de
contribuição aumenta a cada ano e o va-
lor dos vencimentos diminui em função
da média de expectativa de vida divulgada
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE).

EM AUDIÊNCIA COM A CUT, PRESIDENTE DA CÂMARA AFIRMA QUE
FIM DO FATOR PREVIDENCIÁRIO SERÁ VOTADO NESTA QUARTA (28)

Vagner Freitas cobrou mais agilidade

ACORDO EM PERNAMBUCO PÕE FIM À
PARALISAÇÃO NA REFINARIA ABREU E
LIMA E NA PETROQUÍMICA SUAPE



UM FÓRUM SOCIAL MUNDIAL PELA PALESTINA LIVRE
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As imagens do genocídio provocado pe-
los recentes bombardeios sionistas

contra a população civil na Faixa de Gaza
falam por si sobre a manutenção, em ple-
no século 21, de uma prática colonialista
e segregacionista como a do apartheid do
governo de Israel. Uma política que não
só nega aos palestinos o direito a um
Estado, mas à própria existência, o que
não só afronta a sua condição humana,
como a de todos os homens e mulheres
do planeta.

O objetivo, conforme explicitou o vice
primeiro-ministro de Israel, Eli Yishai,  “é
mandar Gaza de volta para a Idade Mé-
dia”. Na declaração e na prática, a tentati-
va de angariar votos da extrema direita is-
raelense. E assim foi ordenado o assas-
sinato teleguiado de 135 palestinos, o fe-
rimento e a mutilação de mais de mil,
grande parte crianças, mulheres e idosos,
o que expõe a essência do que significa a
política de terrorismo de Estado, de seu
cinismo e covardia.

Comprometidos historicamente com
esta causa que é de toda a Humanidade,
em defesa da justiça, da igualdade e da
soberania, a CUT e centenas de organi-
zações de todos os continentes estão
empenhadas desde o começo do ano na
construção do Fórum Social Palestina Li-

vre, que será realizado em Porto Alegre
de 28 de novembro a 1º de dezembro.

O sentimento de solidariedade, que
sempre nos guiou, busca incentivar ações
efetivas para assegurar a autodetermina-
ção palestina, com a criação de um Esta-
do Palestino com Jerusalém como capi-
tal e o respeito aos direitos humanos e ao
direito internacional. Vinculados a estes
princípios, únicos capazes de assegurar
uma paz verdadeira, reiteramos a neces-
sidade de acabar com a ocupação israe-
lense, com a colonização das terras ára-
bes e o roubo da água, derrubar o muro
erguido por Israel, assegurar os direitos
dos cidadãos palestinos de Israel à plena
igualdade, bem como implementar, prote-
ger e promover os direitos dos refugiados
palestinos de retornar a seus lares e pro-
priedades, como determina a resolução da
ONU 194.

Nossas bandeiras são uma exaltação
à vida e à convivência pacífica entre os
povos, que não podem ficar à mercê da
lógica das “bombas inteligentes”. É ina-
ceitável que crianças palestinas continuem
sendo atacadas enquanto jogam bola ou
brincam com bonecas e israelenses se-
jam condenados à prisão por se negar a
assassinar civis. O exemplo do jovem
Natan Blanc, de 19 anos, é emblemático.

UM FÓRUM SOCIAL MUNDIAL PELA PALESTINA LIVRE
Secretário de Relações Internacionais da CUT, João Antonio Felício sublinha
a relevância do evento que inicia na próxima quarta-feira, dia 28, em Porto
Alegre, para a luta pela justiça e condena os crimes do governo de Israel

Ele foi preso pelo
exército israelense
após ter justificado
que não iria comba-
ter contra a popula-
ção de Gaza, pois
condenava a “onda
de militarismo
agressivo que arre-
batou o país" e que
semeia "ódio", "ter-
ror" e "intimidação"
num "ciclo sangren-
to sem fim à vista".

O alerta do jovem
soldado israelense é certeiro. Em Gaza,
mais de um milhão de palestinos vivem
numa prisão a céu aberto, sem água, co-
mida nem as mínimas condições sanitári-
as. Mesmo barcos com ajuda humanitá-
ria que tentaram romper o cerco foram
barrados inúmeras vezes e tiveram vários
de seus integrantes, das mais diversas
nacionalidades, assassinados por Israel.
Contra a Cisjordânia, o governo sionista
ergue um muro de 850 quilômetros e nove
metros de altura, ignorando as reiteradas
condenações do Tribunal Internacional de
Justiça de Haia. É hora de por fim à bar-
bárie.

Neste momento que antecede o reco-
nhecimento do Estado Palestino pela
ONU, façamos ecoar o canto pela vida,
somando energia pela construção da Pa-
lestina, livre e soberana.

O presidente da Central Única dos Tra-
balhadores (CUT), Vagner Freitas, fez nes-
ta quinta-feira (22) um duro discurso con-
tra o projeto que regulamenta a terceiriza-
ção no Brasil, em discussão na Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ) da Câmara dos Deputados.

Ao participar de uma audiência pública
na própria CCJ, Freitas disse que os sin-
dicalistas “têm muita preocupação” com
os rumos desse debate no legislativo.

“Diferentemente do que é vendido pelo
empresariado, a terceirização não é para
especializar o serviço, mas quase que
apenas para diminuir o custo da mão-de-
obra. No Brasil, terceirização vem junto
com precarização, inclusive da seguran-
ça do trabalho”, afirmou ele.

CENTRAIS MOBILIZADAS - Segundo
o líder cutista, a maior parte das centrais
é contra o projeto, hoje relatado pelo de-
putado Arthur Oliveira Maia (PMDB-BA):
ao lado da CUT, estão a Central dos Tra-
balhadores do Brasil (CTB), a Nova Cen-
tral Sindical dos Trabalhadores (NCST) e

a Central Geral dos Trabalhadores do Bra-
sil (CGTB), além de “setores importantes"
da Força Sindical e União Geral dos Tra-
balhadores (UGT).

O projeto de lei 4340, apresentado pelo
deputado Sandro Mabel em 2004, está na
CCJ e já foi aprovado, em novembro de
2011, na comissão especial da Câmara
que tratava do tema. O relatório tem dois
pontos principais criticados pelos traba-
lhadores.

PROIBIÇÃO LEGAL - O primeiro é o
que libera a terceirização em todos os ti-
pos de atividades dentro de uma empre-
sa, não só naquelas acessórias, como lim-
peza e segurança. Hoje, terceirização de
atividades-fim não é permitida pela lei.

A outra reclamação recai sobre a res-
ponsabilidade da empresa contratante de
terceirizado sobre os direitos trabalhistas
do funcionário. Se, por uma lado, isso pro-
tege o trabalhador, por outro estimula “aven-
turas” de empresários do ramo da terceiri-
zação, uma vez que a responsabilidade
pela empresa não é totalmente dele.

Mas Freitas foi além. Em suas críticas
ao projeto, disse que o texto atual não
considera a distinção entre trabalhador
urbano e rural – o que, na prática, autori-
za a “coopergato” no campo – e ainda tem
o potencial de acabar com as categorias
sindicais organizadas, constituídas a par-
tir da relação direta entre trabalhador e
empresa.

DEMOCRATIZAÇÃO - “O Brasil não
precisa disso para ter mais competitivida-
de. Os trabalhadores têm suas represen-
tações e aspirações, assim como empre-
sários, e o debate nas negociações é fei-
to de maneira democrática”, argumentou
o presidente cutista.

Um sinal de que o mercado de trabalho
é “competitivo” veio nesta quinta-feira do
IBGE. Na pesquisa sobre desemprego, a
taxa de desocupação no país foi estima-
da em 5,3%, a menor para o mês de outu-
bro desde o início da série (março de
2002), e estável em relação ao resultado
apurado em setembro (5,4%).

Marcel Gomes/Carta Maior

PRESIDENTE DA CUT VAI À CÂMARA E DENUNCIA PROJETO QUE
REGULAMENTA TERCEIRIZAÇÃO: “VEM JUNTO COM PRECARIZAÇÃO”


