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O7º Congresso da Conticom
 “Construindo Novos Rumos”

será realizado entre os dias 27 e 29
de agosto em Recife/ PE e busca a
unidade do ramo dentro da Central
Única dos Trabalhadores. O evento
terá diversas mesas de discussão
com temas como o Compromisso
Nacional da Construção, o Sistema
Único de Trabalho, Saúde e Segu-
rança, Terceirização, Macrossetor e
Conjuntura.

REUNIFICAÇÃO - Para Claudio
da Silva Gomes, presidente da enti-
dade, “a expectativa é que tenhamos
um ótimo Congresso, reunificando
o ramo para fortalecer a Conticom e
a luta dos trabalhadores. É preciso
de unidade na atuação sindical CU-
Tista para enfrentar as dificuldades
que virão”.

Com o objetivo de fortalecer a unidade da entidade, 7º Congresso acontece de 27 a 29 de agosto em Recife-PE
CONTICOM “CONSTRUINDO NOVOS RUMOS”

O Ministério Público do Trabalho do
Paraná (MPT-PR) realizou recentemente uma
audiência pública para traçar estratégias de
proteção para os trabalhadores haitianos no
Estado que trabalham na Construção Civil.
O evento contou com a participação de re-
presentantes do Sindicato dos Trabalhado-
res da Construção Civil (Sintracon), do escri-
tório de advocacia Declatra, que assessora
o Sintracon, além de representantes da Or-
dem dos Advogados do Brasil (OAB).

DESUMANIDADE - Uma nova audiência
será realizada no próximo dia 18 de agosto.
Segundo relato do presidente do Sintracon e
dirigente da Conticom, Domingos de Oliveira
Davide, os patrões acabam se aproveitando
muito da vulnerabilidade da pessoa. "Na maio-
ria das vezes são terceirizados e as empre-
sas acabam não pagando, fugindo ou deixan-
do os operários abandonados mesmo, além
de outros problemas como alojamentos de-
sumanos". Ele reforçou que os principais pro-
blemas estão localizados em empresas
terceirizadas. "Por isso somos contra a
terceirização", sublinhou.

Depois de meses de organiza-
ção dos trabalhadores, lutas e
muita negociação, o Sintrapav
Paraná e o Sintracon Telêmaco
conquistaram o Acordo Coletivo de
Trabalho (ACT) Unificado nas
Obras da Klabin, em Telêmaco
Borba. O acordo vale para as dez
empresas que atuam na constru-
ção da nova fábrica da Klabin e
corrige possíveis injustiças. Não
importa em qual destas empresas
trabalhem, os empregados que
têm a mesma função devem re-
ceber os mesmos salários e be-
nefícios.

AVANÇOS -Entre as principais
conquistas estão o aumento sala-
rial de 9%; participação nos lucros
e resultados, que será de 1,4 sa-
lário-base; benefício alimentação
mensal de R$ 400,00, além do café
da manhã; aumento na hora extra,
horas in itinere, seguro de vida, en-
tre outros.

A convenção abrange os tra-
balhadores das empresas J.
Malucelli, Construtora Toda do
Brasil, Niplan, Ferezin, Fertron,
Consórcio J. Malucelli - Tucumann
- Antonio Moro, Rosa dos Ventos,
Afonso Franca, Cesbe e Hochtief
do Brasil.

CONSTRUÇÃO ARRANCA
ACORDO UNIFICADO DE
TRABALHO NAS OBRAS
DA KLABIN NO PARANÁ

ABUSOS - "Estamos desenvolvendo
ações individuais para corrigir todas as irre-
gularidades encontradas. Todavia, é impor-
tante ações preventivas para que estes tra-
balhadores não sejam prejudicados já no iní-
cio de sua contratação", explica o advogado
Marcelo Giovani Batista Maia, da Declatra.

Neste sentido, O MPT-PR também está
propondo a uniformização da atuação volta-
da à tutela dos imigrantes haitianos. Segun-
do estimativas, atualmente dois mil haitianos
estão vivendo em Curitiba e Região Metropo-
litana. No Estado todo o número pode che-
gar a seis mil.

AUDIÊNCIA PÚBLICA TRAÇA ESTRATÉGIA DE PROTEÇÃO
AOS TRABALHADORES HAITIANOS

Reunião no Ministério Público do Trabalho

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indús-
trias da Construção Civil, Montagem Indus-
trial e Construção Pesada de Volta Redonda
e Região Sul Fluminense realizou na última
quarta-feira (6) uma assembleia geral para
apreciar, discutir e votar a proposta patronal
para fechamento da Convenção Coletiva de
Trabalho. Como a proposta apenas repunha
a inflação, foi rejeitada por unanimidade pe-

VOLTA REDONDA DIZ NÃO À MIGALHA PATRONAL
los trabalhadores presentes.

Os operários também aprovaram uma
contraproposta de piso inicial do ajudante de
R$ 900,00, reajuste de 9% para todos os pi-
sos salariais, reajuste de 8% para quem já
ganha acima dos pisos, cesta básica no va-
lor de R$ 200,00, entre outros. Nova assem-
bleia está marcada para a próxima 5ª feira
(14), na Praça Juarez Antunes.

Presidente da Conticom/CUT,
Claudio da Silva Gomes destaca
importância da unidade para o Ramo



PRESIDENTA DILMA RECEBE APOIO DE SEIS CENTRAIS
SINDICAIS EM ATO QUE REUNIU 4 MIL EM SÃO PAULO
Pauta de reivindicações inclui a redução da jornada para 40 horas e o fim do fator previdenciário

Em ato que lotou o ginásio da Portu-
 guesa na última quinta-feira (7), em São

Paulo, a presidenta Dilma Rousseff, candi-
data à reeleição, recebeu o apoio de lideran-
ças das seis principais centrais sindicais do
país. CUT, UGT, Força Sindical, CSB, NCST
e CTB entregaram pauta de reivindicações,
que inclui a redução da jornada e o fim do
fator previdenciário. 

A presidente Dilma Rousseff afirmou que
seus rivais na disputa eleitoral deste ano re-
presentam um “retrocesso” para os trabalha-
dores e destacou “três pilares” de sua gestão:
manutenção do emprego, valorização do salá-
rio mínimo e garantia dos direitos trabalhistas.

Dilma destacou que as eleições represen-
tam a escolha de dois projetos para o Brasil.
“Eu represento um projeto, que nós todos aju-
damos a eleger, que deu ao Brasil presente e
futuro. Desenvolveu e distribuiu renda”.

Vagner Freitas, presidente da CUT, disse
que é preciso ter avanços no poder público
em relação às demandas dos trabalhadores
e alertou: “nós, do movimento sindical, sabe-
mos como foi e é diferente a vida do trabalha-
dor e da trabalhadora no governo Dilma com-
parado ao que era no governo FHC”.

Lideranças da CUT, UGT, Força Sindical, CSB, NCST e CTB com Lula e Dilma
“em defesa do emprego, do salário e dos direitos da classe trabalhadora”
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Foi lançado no audi-
tório do Departamento
Intersindical de Estatís-
tica e Estudos Socioeco-
nômicos (Dieese), dia 5,
o livro “Rotatividade Se-
torial: dados e diretrizes
para a ação sindical”. A
obra é resultado de uma
série de seminários pro-
movidos com entidades
sindicais de trabalhado-
res bancários, da construção, do ramo me-
talúrgico, do comércio, da hospitalidade e ali-
mentação e dos químicos. Os setores  rece-
bem análise individual sobre a rotatividade,
abordando alternativas de enfrentamento.

ALTA ROTATIVIDADE - Para Claudio da
Silva Gomes, presidente da Conticom, “o
livro é uma boa e importante radiografia, que
orienta a ação sindical”. A rotatividade cha-
ma a atenção no setor, onde o desligamen-
to dos operários com menos de três meses
(período de experiência) representa mais de
um terço do total (35,5%). Nota-se ainda
que 1% dos estabelecimentos são respon-
sáveis por 39,2% dos desligamentos, evi-
denciando a concentração da rotatividade
num número reduzido de estabelecimentos.

DIEESE LANÇA LIVRO “ROTATIVIDADE SETORIAL:
DADOS E DIRETRIZES PARA A AÇÃO SINDICAL”

ACIDENTES - “A transitoriedade no
emprego é algo que convivemos, e é
inerente pela própria natureza das
obras, e que nos diferencia das outras
categorias. São raras as empresas que
têm quadro próprio de trabalhadores.
Notamos que a continuidade está liga-
da aos trabalhadores mais especiali-
zados e da área administrativa. Para
combater a rotatividade precisamos
construir acordos com as empresas,
mas precisamos mudar a legislação
também, talvez uma taxação maior, a
exemplo dos acidentes de trabalho. As
empresas que têm mais acidentes pa-
gam mais imposto”, explicou o presi-
dente da Conticom.

CUSTO - O setor
tem uma das mais altas
taxas de rotatividade no
mercado de trabalho for-
mal brasileiro. Em 2012,
a taxa de rotatividade
global foi de 114%, o que
significa que parcela sig-
nificativa teve dois ou
mais contratos rompidos
no ano. A facilidade de
contratar e demitir de-

pende apenas da vontade do emprega-
dor, aliada ao baixo custo desse proces-
so, já que não há nenhum mecanismo
legal que iniba a demissão imotivada,
principal causa de rompimento de con-
trato no mercado de trabalho brasileiro.

Claudinho alerta, “a simples redução
do período de experiência não resolve,
pois o custo da demissão continua sen-
do baixo. A multa de 40% do FGTS não
surtiu efeito, teríamos que pensar numa
multa maior. A prática das empresas bra-
sileiras é de não valorizar o trabalho”. E
completa “toda vez que faz um estímulo
o governo não deve exigir como contra-
partida apenas a manutenção do empre-
go, tem que exigir baixa rotatividade”.

Claudinho: livro é importante radiografia

JUNTOS PARA  BARRAR O RETROCESSO PRIVATISTA


