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s cerca de 400 trabalhadores da
Construtora Tecnisa, de Diadema,
decidiram cruzar os braços em as-
sembleia realizada no dia 9 de ju-

nho. O presidente do Sintracom, Admílson
Oliveira, acompanhou junto com a direto-
ria a decisão tomada diante das reivindi-
cações de reajuste salarial de 10% para
todos os funcionários, melhores condições
no local de trabalho, cadastro das empre-
sas terceirizadas no sindicato, marmiteiro
para aquecer as refeições e Participação
nos Lucros e Resultados para os terceiri-
zados.

DECISÃO COLETIVA - “Estamos à es-
pera de pronunciamento da empresa. Os
companheiros decidiram parar e o sindi-
cato irá apoiar o desejo da maioria e de-

TRABALHADORES DA TECNISA EM DIADEMA CRUZAM
OS BRAÇOS POR 10% DE REAJUSTE PARA TODOS
Movimento também reivindica
melhoria das condições no local de
trabalho, Participação nos Lucros e
Resultados, marmiteiro e cadastro
das terceirizadas no sindicato

fender os direitos da classe trabalhado-
ra”, afirmou o presidente.

Na manhã da última quinta-feira (11) os
trabalhadores realizaram caminhada de
protesto da Câmara dos Vereadores até a
obra da empresa. Em assembleia, foi dis-
cutida a pauta de reivindicações que in-

clui reajuste salarial e PLR. A empresa se
comprometeu a entregar proposta para o
sindicato em 15 de junho. Os trabalhado-
res passam a receber, em mãos, seu ho-
lerite mensal. Antes, eram obrigados a re-
tirar extrato bancário, mediante pagamento
de taxa.

O

Os cerca de 300 trabalhadores que exercem atividades
nas áreas de manutenção e ampliação da Rhodia, em Pau-
línia/SP, aceitaram proposta de reajuste salarial de 9% e
vale refeição de R$ 550,00, que somados representam um
aumento de 10%.

Os trabalhadores ficaram em greve por uma semana
para chegar a valores maiores, pois a empresa queria dar
aos operários 8,34% de reajuste salarial e vale alimenta-
ção no valor de R$ 525,00.

PODER DE MOBILIZAÇÃO - Os dias parados não se-
rão descontados. Metade dos dias será compensada e a
outra será absorvida pela empresa. A data-base da cate-
goria é 1º de maio. Segundo o diretor do Sindicato dos
Trabalhadores da Construção de Campinas, Ailton José
Martinelli, “o acordo demonstrou o poder de mobilização
dos trabalhadores”.

APÓS GREVE, OPERÁRIOS DA CONSTRUÇÃO NA RHODIA EM
PAULÍNIA CONQUISTAM 9% E VALE REFEIÇÃO DE R$ 550

O Conselho Curador do FGTS, reunido na última quinta-feira (11) no Ministério do Trabalho em
Brasília,anunciou a disponibilização de R$ 10 bilhões para aquisição de títulos de empresas que
estão começando ou dando continuidade a obras de infraestrutura. Essa medida faz parte da agenda
de investimento do governo para aquecer a economia.

ESTÍMULO AO EMPREGO - Para Claudio da Silva Gomes (foto), presidente da Conticom e repre-
sentante da CUT no Conselho Curador “a liberação destes recursos é importante, pois ajuda a econo-
mia como um todo e especialmente a construção, que emprega milhões de trabalhadores no país”.

A reunião ainda discutiu e aprovou mais R$ 5 bilhões para o financiamento de projetos habitacio-
nais do programa Pró Cotista, que financia imóveis de até R$ 400 mil.

CONSELHO CURADOR DO FGTS LIBERA R$ 10 BILHÕES PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA

Sintracon ao lado dos companheiros: “defendemos a maioria”

Soma dos reajustes conquistas alcança os 10%



ICM APRESENTA AÇÃO JUDICIAL CONTRA A FIFA: JÁ SÃO
MAIS DE QUATRO MIL MORTOS NA COPA DO QATAR

o dia 28 de maio a Internacional
da Construção e da Madeira (ICM)
apresentou uma ação judicial con-
tra a Federação Internacional de

Futebol (FIFA), por desrespeitar os direi-
tos humanos dos trabalhadores migran-
tes da construção no Qatar, segundo as
diretrizes da OCDE para Empresas Multi-
nacionais. A ICM protestou em frente ao
Congresso da Fifa, em Zurique, na Suíça.

DEFESA DA DIGNIDADE - Para o se-
cretário-geral da ICM, Ambet Yuson, “esta
acusação pretende produzir uma coope-
ração concreta e séria no Qatar”. “A res-
ponsabilidade e o respeito pelos princípios
internacionais de direitos humanos podem
ajudar a construir relações de trabalho es-
táveis   e construtivas neste país, que com-
binarão desenvolvimento econômico com
a possibilidade de que os trabalhadores
migrantes possam viver e trabalhar com
dignidade”, acrescentou.

BASTA DE ATROPELOS! - A petição
sustenta que a FIFA não foi capaz de iden-
tificar e prevenir os impactos negativos so-
bre os direitos humanos em relação às
suas relações com o Qatar - incluindo o
confisco sistemático dos passaportes, dis-
criminação generalizada, falta de paga-
mento de salários, falta de liberdade de
associação e condições de trabalho inse-
guras.

Já no dia 1º de junho, dirigentes de sin-
dicatos da construção membros da ICM
em mais de 10 países fizeram  manifesta-
ção em  Zurique. Os dirigentes levaram
cruzes para simbolizar todos os trabalha-
dores que morreram desde que o Qatar
começou a construir os preparativos para
a Copa do Mundo de 2022. Os sindicatos

Desprezo pelos direitos humanos
com a submissão ao trabalho
forçado, abuso patronal - com
agressão física - e exposição às
altas temperaturas transformou
milhares de vidas em cruzes

Lideranças da Internacional da Construção e da Madeira fazem manifestação em Zurique

exigem o fim da escravidão moderna que
os trabalhadores da Copa do Mundo en-
frentam no Qatar.

CORRUPÇÃO E NEGLIGÊNCIA - “No
meio do escândalo de corrupção dramáti-
co, é importante não esquecer que os tra-
balhadores pagaram o preço mais alto para

N

Nas próximas quarta
e quinta-feiras, dias 17 e
18 de junho, a direção
executiva/setoriais da
Conticom se reúne em
Curitiba-PR.

Na pauta da reunião,
o Compromisso Nacional,
obras da Petrobrás, ne-
gociações coletivas, es-
colha dos delegados ao
12º CONCUT, multinacio-
nais no Ramo, seminári-
os das pastas, entre ou-
tros.

DIREÇÃO DA CONTICOM SE REÚNE NA CAPITAL
PARANAENSE NESTA QUARTA E QUINTA-FEIRAS

a negligência da FIFA. Nós tentamos falar
com a FIFA, de muitas maneiras, tentan-
do ativar sindicatos do país para pressio-
nar pelos direitos dos trabalhadores no
Qatar. Hoje estamos aqui para demons-
trar que é hora de mudança construtiva”,
disse Ambert.

Na luta por salário, emprego e direitos

Cruzes se multiplicam no Qatar enquanto os criminosos ficam impunes
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esta semana,
deve começar
a tramitar no
Congresso Na-

cional mais um capítu-
lo do ajuste fiscal co-
mandado por Joaquim
Levy, ministro da Fa-
zenda. A expectativa é
de que o projeto de Lei
nº 863/15, que trata de
mudanças na desonera-
ção da folha, seja vota-
do em até 45 dias na
Câmara e no Senado. O
PL aumenta o imposto
sobre a receita bruta –
entre 1,5% e 2,5%, de
acordo com o setor – e
permite que a empresa escolha se a con-
tribuição previdenciária que fará terá como
base a receita (CPRB) ou o tamanho da
sua folha salarial (CPFS).

RETROCESSOS PRÓ-SUPERÁVIT -
Da mesma forma que outras medidas do
Plano Levy, como a restrição ao seguro-
desemprego, abono salarial e pensão por
morte, que visam equilibrar as contas do
governo e gerar um superávit primário de
1,2%, em 2015, esta também deve jogar
a conta do ajuste para o trabalhador.

INCENTIVO À PRECARIZAÇÃO - Se-
gundo o economista do Dieese, Clóvis
Scherer, a alteração na forma de cobran-
ça dos tributos pode funcionar como um
incentivo à precarização, “até agora, quem
recebia desoneração era obrigado a reco-
lher a tributação sobre a receita bruta
(quanto a emprega ganha). A partir do PL,
a empresa poderá optar pela maneira que
mais interessa, e como a receita nunca é
algo que a empresa queira reduzir, optará
por diminuir a folha”, avalia.

MAIS AJUSTE CONTRA O TRABALHADOR: JOAQUIM LEVY
MIRA A DESONERAÇÃO DA FOLHA E AFETA O EMPREGO

Para reduzir a folha de pagamento, o
empresário poderá optar por mecanismos
como a terceirização, o rebaixamento de
salários ou mesmo a importação de produ-
tos que diminui a quantidade de pessoas
necessárias à produção.

EQUÍVOCO - Em resolução de 2011, a
CUT aponta que toda desoneração que
atinja a Previdência é um equívoco, espe-
cialmente porque o Tesouro teria de cobrir
a diferença causada pela opção dos em-

Ministro da Fazenda quer jogar a conta do “ajuste fiscal” nas costas da classe trabalhadora

N

presários em não mexer na receita.
CONTRAPARTIDAS - A Central cobra

ainda que qualquer desoneração seja
acompanhada da obrigatoriedade de con-
trapartidas, como elevação no emprego e
melhoria das condições e relações de tra-
balho, pontos ausentes na legislação.
Sem essas regras, há brechas para que o
valor economizado seja incorporado às
margens de lucros e não utilizado para
criação de novos postos de trabalho.

Conforme levantamento do Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE), 61.826 profis-
sionais com carteira assinada perderam
o emprego na Bahia em abril. O último
dado do Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (Caged), divulgado no
dia 22 de maio, mostra que a construção
civil foi o setor mais impactado negativa-

BAHIA SOFRE COM OS IMPACTOS DO  ‘AJUSTE’:  MEDIDAS
AGRAVAM O DESEMPREGO NA CONSTRUÇÃO CIVIL

As Centrais Sindicais: CUT, Força Sindical, UGT, CTB, Nova
Central e CSB, consideram necessário para a sociedade brasi-
leira e para os trabalhadores/as o debate e a atualização da
estratégia do sistema previdenciário do país e declaram-se dis-
postas a enfrentar essa agenda, já longamente debatida desde
o Fórum Nacional da Previdência Social em 2007.

Consideram que a aprovação, pelo Congresso Nacional, da
introdução da Fórmula 85/95 para as aposentadorias, é avanço
concreto dessa agenda e avaliam como fundamental e necessá-
ria a sanção presidencial dessa lei.

 Declaram-se também dispostas a debater a regulamentação
imediata dessa medida e a pauta previdenciária.

mente no primeiro quadrimestre de 2015,
com 41.851 admissões contra 52.249 des-
ligamentos, um saldo negativo  de 10.398
postos de trabalho.

O quadro piora nos últimos 12 meses,
cujo saldo negativo pula para 18.337, co-
locando o setor no topo do ranking dos
que mais demitiram este ano.

CUT E CENTRAIS LANÇAM NOTA CONJUNTA:
“NÃO AO VETO À FÓRMULA 85/95“

LIVRO A CIA CONTRA A GUATEMALA SERÁ
LANÇADO EM SP NO DIA 23 DE JUNHO

Será lançado no dia 23 de junho (terça-feira),
em São Paulo, o livro “A CIA contra a Guatemala
- Movimentos sociais, mídia e desinformação”,
do jornalista Leonardo Wexell Severo, com fo-
tos de Joka Madruga.

A Guatemala se mantém no pódio dos cam-
peões mundiais de assassinatos e desapareci-
mentos de lideranças, o que tem repercutido
nos salários brutalmente arrochados, nos di-
reitos precarizados e no índice insignificante

de sindicalização de 2,2%.
Livraria Martins Fontes,  Avenida Paulista, 509, a partir das 18h30.


