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De 27 a 29 de novembro a Federação
Solidária dos Sindicatos da Construção
e da Madeira filiados à CUT
(FSCM-CUT) realizou em  Ava-
ré, São Paulo, um seminário
de planejamento de 2015 e os
jogos intersindicais.

MOBILIZAÇÃO - Partici-
param do evento os Sindicatos
da Construção de Mogi das Cru-
zes e Suzano, Bauru,  Campi-
nas, Duartina, Botucatu, São
José dos Campos, Guaratingue-
tá, Salto, São Bernardo, Gua-
rulhos e Santo André.

SALÁRIO - A principal
pauta do Seminário foi a Cam-
panha Salarial Unificada 2015,
em que os sindicalistas de-
bateram estratégias para a
garantia de aumento salarial.

FEDERAÇÃO SOLIDÁRIA REALIZA SEMINÁRIO E JOGOS EM SÃO PAULO

RAMO DA INDÚSTRIA DA CUT REPRESENTA O BRASIL
EM CONGRESSO DE TRABALHADORES CHILENOS

presidente da Con-
ticom, Claudio da
Silva Gomes,  parti-

cipou  do 8º Congresso
da Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores
Metalúrgicos, da Indústria
e Serviços do Chile
(Constramet) realizado
em Santiago. O evento
reuniu 150 delegados e
delegadas e convidados
do Brasil, Argentina, Uru-
guai, Colômbia, México e
França.

SOMATÓRIA - Clau-
dio foi junto com a dele-
gação brasileira dos pre-
sidentes do Macrossetor
Indústria da CUT, que
contou com a presença
de Paulo Cayres, presi-
dente da Confederação
Nacional dos Metalúrgi-
cos (CNM), Cida Trajano,
da CNTV (Vestuário) e Lu
Varjão, da CNQ (Químicos). Siderlei de
Oliveira, presidente da CONTAC, não pode
comparecer por estar cumprindo outra
agenda. 

CONSOLIDAÇÃO- O Chile está pas-
sando por um processo de formação de
um Sindicato Único da Indústria.
O presidente da Conticom relata que, por
não haver uma lei de trabalho consolida-

Presidente da Conticom integrou delegação composta por lideranças da CNM, CNTV e CNQ
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da naquele país, podem existir vários sin-
dicatos em uma mesma empresa, o que
torna o movimento sindical muito fragmen-
tado. Os trabalhadores chilenos estão fa-
zendo um esforço grande de unidade e
coesão para enfrentar esta realidade, dis-
tinta da organização brasileira.

MESMOS PROBLEMAS - Claudinho
ressalta que, “apesar da organização sin-

dical ser bem diferente, os problemas en-
frentados pelos trabalhadores do Chile são
os mesmos: a precarização via terceiri-
zação, subcontratação, desrespeito à le-
gislação trabalhista, dificuldade de nego-
ciação com a classe patronal e a interfe-
rência da justiça do trabalho, que muitas
vezes traz resultados prejudiciais à clas-
se trabalhadora”.

De acordo com  o presidente da Federa-
ção, Josemar Bernardes, “o evento foi

muito positivo. Discutimos estratégias
para garantir melhoras das condições

de vida dos trabalhadores,
que se dá através do aumen-
to real de salário e pela me-
lhoria das cláusulas sociais na
convenção coletiva”.

CONHECIMENTO - Para
aprofundar o debate, a Fede-
ração Solidária contou com a
participação do Dieese, que
fez a análise de conjuntura e
apresentou perspectivas para
o ano seguinte. Também foi
discutida a Nova lei de pres-
tação de conta dos sindica-
tos. O dia 29 foi usado para a
Confraternização e aproxima-
ção dos sindicatos e a reali-
zação de um campeonato de
futebol.

Delegação brasileira levou ao Chile experiência de organização sindical

Campanha Salarial Unificada é prioridade em 2015



CONTICOM DEFENDE MOVIMENTO POR REFORMAS
PARA GARANTIR PROJETO POLÍTICO POPULAR E SOCIAL

N

DISPUTA BASTANTE ACIRRADA NAS ELEIÇÕES DO SINDICATO DE PETROLINA-PE

GOVERNO FEDERAL RENOVA COMPROMISSO NACIONAL
PARA O APERFEIÇOAMENTO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO

a última quarta-feira (3) foi realizada uma reunião da Secretaria
Geral da CUT com os ramos para planejar a ação que a
Central deve promover para acompanhar a agenda

parlamentar.
Os dirigentes buscarão fiscalizar de perto tudo o que se passa

no Congresso Nacional, a fim de barrar possíveis mudanças  na
legislação que possam trazer prejuízo aos trabalhadores, além
de traçar um plano para consolidar mobilizações para que se
avance nos ganhos para a classe.

Para Claudio da Silva Gomes, presidente da Conticom,
“precisamos construir um movimento que force o governo a realizar
reformas para garantir a realização do projeto político popular e
social, para o qual foi eleito”.

Isso ocorre em um cenário em que o governo está sendo
constituído com um viés mais conservador e pré-disposto a adotar
as políticas liberais.

Para Claudio da Silva Gomes, “é preciso avançar nos ganhos para a classe trabalhadora”

Na quinta-feira (4) foi realizada em Brasília a última reunião do
ano da Mesa Nacional da Construção. Estiveram presentes todas
as Centrais Sindicais, Confederações ligadas ao Ramo, organiza-
ções do setor patronal, além do governo, através do ministro-chefe
da Secretaria Geral da Presidência da República.

Na reunião foi assinado um termo de renovação do Compromis-
so Nacional para o Aperfeiçoamento das Condições de Trabalho
na Indústria da Construção, além de ser reafirmado o compromis-
so do governo com a manutenção da Mesa Nacional.

PETROBRÁS - No encontro, Claudio da Silva Gomes manifes-
tou a preocupação com os trabalhadores terceirizados da Petro-
brás. Ele ressaltou que o salário dos operários e a manutenção do
emprego têm que ser prioridade neste momento. O governo se
comprometeu a buscar soluções o mais rápido possível.

Esta foi também a última reunião da Mesa Nacional com o
ministro Gilberto Carvalho, que está se despedindo da Secretaria
Geral da Presidência.

Na última terça-feira (2) foi realizada a
eleição do Sindicato dos Trabalhadores da
Construção de Petrolina. O Sindicato vinha
sendo sucateado há anos e tinha uma direção

que era quase “familiar”. Disputaram o
pleito 3 chapas, a atual (Chapa 1), a da
CUT (Chapa 2) e uma terceira (Chapa
3). Foi uma disputa acirrada entre as

duas chapas que estavam
comprometidas com a mudança e
melhora do Sindicato. A Chapa 3 levou
por pouco.

Claudinho, presidente da Conticom;  Gilberto
Carvalho, secretário geral da  Presidência e
Amilton , sec. de Organização da Conticom

Reunião da CUT com
lideranças dos Ramos

MAIS DE DUAS MIL PESSOAS NO FESTÃO
DA CONSTRUÇÃO SUL-FLUMINENSE

Mais de duas mil pessoas participa-
ram da I Festa do Trabalhador da Cons-
trução Civil realizada no dia 29 de novem-
bro, no Clube dos Funcionários da PET.
 O evento, promovido pela diretoria do
Sindicato dos Trabalhadores da Constru-
ção Civil, Montagem e Construção Pe-
sada e dos setores de Mármores da re-
gião Sul Fluminense, foi direcionado aos
associados da entidade e seus familia-
res. Foram sorteados 12 prêmios (duas
geladeiras, duas máquinas de lavar rou-
pas, cinco TVs de 43 polegadas, duas
motos Honda e um carro zero km, FIAT,

modelo VIVACE). A banda Fênix
animou a comemoração.

“O sucesso deste evento teve o
seu ponto alto na participação dos
associados e seus dependentes,
num clima de harmonia e muita ale-
gria. Eles transformaram esse mo-
mento numa grande confraterniza-
ção da família da construção civil”,
avalia o presidente do Sindicato, Sebas-
tião Paulo. O objetivo agora é colocar a
festa no calendário anual de realizações
da entidade.  “A partir dessa experiência
bem sucedida, vamos agregar parceiros

e fortalecer ainda mais a adesão dos tra-
balhadores ao nosso Sindicato, através
da sindicalização, para promovermos em
2015 um evento ainda melhor e com mais
prêmios”, conclui o presidente. 

Evento forteleceu união da categoria
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SINDICATO DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO AMAZONAS
COBRA PROVIDÊNCIAS CONTRA MAUS TRATOS DO INSS

REUNIÃO DO COLETIVO NACIONAL DE SAÚDE DA CUT POTENCIALIZA AÇÕES

Audiência pública na Assembleia Legislativa vai apurar denúncias sobre os abusos
Sindicato dos Trabalhado-
res da Construção de Ma-
naus (Sintracomec-Am),

confirmou a realização da Au-
diência Pública na Assembleia
Legislativa do Estado, no pró-
ximo dia 10 de dezembro, para
debater e exigir providências
urgentes contra o descaso do
Instituto Nacional do Seguro So-
cial (INSS) que gera um péssi-
mo tratamento dado os traba-
lhadores, principalmente aos
operários da construção no Es-
tado do Amazonas.

DESRESPEITO - Sassá,
presidente do sindicato, denun-
ciou que os trabalhadores pro-
curam o órgão em Manaus le-
vando nas mãos os laudos e
atestados médicos, indicando que não
estão em condições de saúde para exer-
cer suas atividades profissionais nos can-
teiros de obras, mas a perícia médica do
órgão sempre diz não para o trabalhador
e nega sumariamente os pedidos de be-
nefícios. São trabalhadores sequelados,

doentes e precisando de tempo e descan-
so para se tratar. De forma desumana,
são mandados de volta para as empre-
sas de origem.

Os diretores do Sintracomec-Am ga-
rantiram que vão lotar a galeria da Assem-
bleia, de trabalhadores. Também  estarão

presentes na Audiência Pública o Ministé-
rio Público Federal, o Ministério Público
Estadual, o Ministério da Previdência, a
Gerência Regional do INSS, a Corregedo-
ria do órgão, representantes da Superin-
tendência Regional do Trabalho e Empre-
go e da Delegacia Regional do Trabalho. 

O

Nos dias 2 e 3 de dezembro
foi realizada em São Paulo a reu-
nião do Coletivo Nacional de Saú-
de do Trabalhador da CUT. Leo-
nel Arcangel, secretário de Saú-
de e Meio Ambiente do Trabalho
da Conticom representou a Con-
federação.

APOSENTADORIA - Os par-
ticipantes discutiram questões
como o Fator Acidentário de Pre-
venção (FAP), a terceirização e
as possíveis revisões na aposentadoria es-
pecial na NR1 e NR12, que os patrões es-
tão tentando emplacar. O evento serviu como
preparação dos cutistas para a Conferência

Nacional de Saúde, que ocorre entre os dias
15 e 18 de dezembro.

NÚMERO ALARMENTE DE MORTES
Para Leonel, mesmo com a evolução no

processo de prevenção, o Brasil
ainda mantém índices alarman-
tes de mortes e invalidez pelas
más condições de trabalho nas
empresas e falta de conhecimen-
to sobre o assunto. “Precisamos
ter vigília, os patrões estão vin-
do para cima da Previdência so-
cial, querem rever a aposenta-
doria especial, a NR1 e a NR12.
Precisamos ir para a rua, mobi-
lizar as categorias e os ramos”. 

PREVIDÊNCIA - Foi aprovada na reu-
nião a construção de uma carta de repúdio
sobre as possíveis reformas na Previdência
e nas normas reguladoras.

Operários foram às ruas contra o péssimo tratamento recebido no INSS

CUT em defesa da Previdência Social pública

COM APOIO DA CUT, MILHARES DE IMIGRANTES MARCHAM
CONTRA A VIOLÊNCIA E POR DIREITOS EM SÃO PAULO

No último domingo (7), milhares de imigrantes mar-
charam em São Paulo para denunciar a violência e exi-
gir direitos. Ao lado de suas famílias, trabalhadores da
Ásia, da África e da América Latina condenaram o pre-
conceito e os abusos a que são submetidos.

Entre as reivindicações da Marcha está a “dignidade
no trabalho, pelo fim das explorações e humilhações
laborais, pela responsabilização das grandes empresas
que enriquecem com a nossa força de trabalho, por leis
mais justas e equiparação salarial”.


