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ENCONTRO DE CIMENTEIRAS DEFINE AÇÕES UNIFICADAS PARA
PROTEÇÃO DE DIREITOS SOCIAIS NO BRASIL, EUA E CANADÁ
Conticom participou do evento promovido pela Internacional da Construção e da Madeira (ICM)

N

os dias 7,8 e 9 de agosto, foi realizado no Rio de Janeiro o Encontro
dos Trabalhadores dos Setores de
Cimento, Cal e Gesso do Brasil e dos Estados Unidos. O evento, organizado pela
Internacional da Construção e da Madeira (ICM), em parceria com a Solidarity
Center-AFLCIO, promoveu o intercâmbio
de ações de cimenteiras como LafargeHolsin, Votorantim e outras.
MOBILIZAÇÃO – O objetivo do encontro foi o fortalecimento da rede sindical
dos trabalhadores dos setores citados, por
meio do intercâmbio de práticas sindicais
do Brasil e dos EUA, no que se refere à
negociação coletiva, saúde e segurança,
e organização sindical.
O painel “A luta dos trabalhadores no
Brasil e Estados Unidos” contou com a
participação de Carolyn Kazdin, da Confederação Internacional dos Trabalhadores USW (United Steelworkers). Nele foi
possível discutir a agenda dos trabalhadores brasileiros e americanos para a proteção dos direitos sociais.
De acordo com Luiz Queiróz, vice presidente da Conticom, “o encontro definiu
ações unificadas de comunicação e de
redes, além de ações em plantas no Brasil, nos EUA e no Canadá”.

Lideranças querem uma pauta unificada dos setores de cimento, cal e gesso
No painel “Organização Sindical e Re- ficada no setor, que contemple todas as
des Sindicais Internacionais”, o foco foi centrais e sindicatos, que venha a se torusar as redes como estratégia frente às nar um Acordo Coletivo Nacional no setor
empresas multinacionais. Foram apresen- cimenteiro”, finalizou Luizinho.
tadas diferentes estratégias de organização sindical, e a proposta de que os acordos sejam assinados pelas confederações
internacionais: ICM, Industriall, etc.
GT BRASIL – Dentro do encontro, foi
realizado um Grupo de Trabalho com os
representantes sindicais do Brasil, em
que foi discutida a criação de uma pauta
unificada dos setores de cimento, cal e
gesso à ser entregue ao setor patronal.
“A ideia é que se construa uma pauta uni-

REUNIÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DA ICM DEBATE A GRADE
CURRICULAR E DEFINE CURSO VOLTADO AO TEMA EM 2018
Nos dias 10 e 11 de agosto, também no Rio de Janeiro, foi organizada pela ICM
uma reunião com o objetivo de elaborar e realizar um curso de formação continuada
em saúde do trabalhador para dirigentes sindicais. Estiveram presentes representantes do setor ligados à CUT, UGT, Força Sindical e Nova Central.
A reunião contou com especialistas da Fio Cruz, que debateram as propostas de
grade curricular. Foi definido pelos representantes que o curso acontecerá em quatro
módulos, com previsão para março/junho de 2018, e terá, inicialmente, uma turma
com 25 alunos. O foco do curso será a saúde e segurança do trabalhador, ressaltando
a importância do Sistema Único de Saúde.

SINTRICOM DE TERESINA REALIZA CURSO DE FORMAÇÃO SINDICAL
O Sindicato dos Trabalhadores da Construção de Teresina/
PI (Sintricom) realizou em seu auditório, nos dias 7 e 8 últimos,
um curso de Formação Sindical que contou com a presença de
46 trabalhadores de base. Milton Pomar, jornalista e escritor
brasileiro, esteve presente e participou ativamente do evento,
junto com os monitores Gilvan Firmino, Marcio Deyson, José
Carlos e João de Sousa.
Para o presidente do Sintricom, Carlos Magno, “a atividade
foi muito produtiva. O curso apresentou no primeiro dia as origens
do movimento sindical e suas lutas passadas e de agora, com
grande participação do público”.
No segundo dia o foco foi a terceirização e a reforma
trabalhista. “Os participantes puderam debater a grande perda

de direito promovida pelo governo Temer. O curso foi um grande
agregador de conhecimento”, destacou Magno.

FRENTE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO DEBATE RETOMADA DAS GRANDES OBRAS
A

Frente Nacional da Construção se
reuniu na última semana para discutir os impactos da nova legislação trabalhista e a situação do emprego
no setor. Para os dirigentes, a pauta única de todas as centrais sindicais nesse
momento é a retomada dos empregos e
das 1.600 obras paralisadas em todo o
país. Com isso, alertaram, mais de um
milhão de trabalhadores estão sem emprego, as instalações vêm se deteriorando, com o Estado e as empresas gastando quase meio milhão por mês sem nenhum retorno.
Representantes de todas as centrais
estiveram presentes, assim como dos
empresários do setor. Os dirigentes do
Sintraconst/ES, Sintracom Curitiba e do
Sintrapav PR expuseram a posição da
Conticom na reunião e aprovaram a cam-

Representantes de trabalhadores e empresários focaram na geração de empregos
panha “Pela retomada das obras parali- obra realizada movimenta muitos outros
sadas, EMPREGO JÁ!”.
segmentos econômicos, gerando uma
“A geração de novos empregos foi o reação em cadeia”, afirmou Domingos de
centro da reunião, é o caminho mais rápi- Oliveira Davide, secretário de Relações
do para a retomada do crescimento. Cada Internacionais da Conticom.

SINDICATO DE GUARULHOS
REALIZA SEU 1 o SEMINÁRIO
DE PLANEJAMENTO DA
CONSTRUÇÃO CIVIL
O Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção e do Mobiliário
de Guarulhos e Arujá (Sindcongru) realizou, na última sexta-feira, seu 1º Seminário de Planejamento, com ênfase na luta
por empregos, salários e direitos.

INCONSTITUCIONALIDADES DA REFORMA (4)
Douglas Martins
NEGOCIAÇÃO INDIVIDUAL DE JORNADA - Neste
quarto artigo da série, trataremos do acordo individual
escrito para compensação de horas, previsto na nova
redação do artigo 59 da CLT. Conhecida como banco
de horas, segundo a nova redação, poderá ser pactuada por acordo direto e escrito entre patrão e empregado,
sem qualquer intervenção da entidade sindical. O tema naturalmente está vinculado à jornada de trabalho, matéria constitucionalmente protegida.
A Constituição Federal dispõe que a duração da jornada de
trabalho normal corresponde a oito horas diárias ou quarenta
e quatro horas semanais. Também prevê a possibilidade de
compensação de horários e redução da jornada, estabelecendo que tais compensações demandam acordo ou convenção
coletiva. Ou seja, a matéria está constitucionalmente regulamentada de modo a impedir que as modificações da jornada
de trabalho ocorram por entendimento individual.
Como se percebe, a nova redação do art. 59 da CLT, em
especial os parágrafos 5º e 6º, conflita direta e abertamente
com o disposto no art. 7º, inciso XIII da Constituição Federal.
Como pode uma lei dispor tão acintosamente contra a Constituição? Para a Constituição, compensação de jornada é matéria de norma coletiva. Para a contrarreforma, não. Da maneira como foi redigido, o art. 59 está morto. Mas estamos diante
de um retrocesso social tão grande que o triunfo do bizarro
passou a normal.

ORIENTAÇÃO ANTISSINDICAL - O que chama atenção na redação da contrarreforma é a clara orientação antissindical, inclusive neste ponto. Não
se trata propriamente de um direito individual a
ser exercido diante do empregador. Pelo contrário, trata-se de tornar mais vulnerável o trabalhador individual diante do poder patronal.
Colocado isoladamente para negociar, o trabalhador se torna presa fácil, visto ser natural
a quem precisa evitar conflitos que ameassem o
emprego. Na prática, a negociação individual é contrato de adesão.
INVERSÃO - A fragilidade do trabalhador isolado foi considerada pela norma constitucional que impõe a negociação
coletiva como garantia da parte mais fraca. O que a invenção
da negociação individual faz é romper com a garantia. A “reforma” da CLT neste ponto não é inconstitucional apenas porque
afronta a literalidade da Constituição. É inconstitucional porque viola o sistema, atacando-o em seu princípio de proteção,
invertendo-lhe o sentido, acrescentando um “sim” onde a Lei
Maior diz “não”.
Embora a contrarreforma se fantasie de modernização,
almeja apenas liquidar conquistas e garantias históricas dos
trabalhadores. Excluir sindicatos de negociação de jornada
significa estender o Estado de Exceção ao Direito do Trabalho. A Constituição é “reescrita” à força sob a ótica predatória
da exploração sem limites. Por isso há quem defenda plebiscito revocatório da contrarreforma, verdadeira aberração jurídica. Faz todo sentido.
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