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A

ICM DISCUTE CONSTRUÇÃO DE MACRO
ACORDOS NAS MULTINACIONAIS DO RAMO

Dirigentes da Internacional da Construção e da Madeira (ICM) se reuniram
em Foz do Iguaçu-PR para debater as redes sindicais nas multinacionais

direção executiva/setorial da
Conticom (Confederação
dos Sindicatos de Trabalha-

dores da Construção e da Madeira
filiados à CUT) se reuniu em Curiti-
ba/PR, nas últimas quarta e quinta-
feiras (17 e 18) para aprimorar a
ação sindical fortalecendo a integra-
ção e a mobilização da base. A reu-
nião pautou o Compromisso Nacio-
nal, obras da Petrobrás, negocia-
ções coletivas, escolha dos delega-
dos ao 12º CONCUT, multinacionais
no Ramo, seminários das pastas, en-
tre outros.

COMPROMISSO NACIONAL –
 A direção deve pressionar, nas reu-
niões do Grupo de Trabalho Tripar-
tite da Construção Pesada, para a
retomada das reuniões da Mesa Na-
cional Permanente do Compromis-
so Nacional, já que a última reunião
foi na transição do Ministério do Tra-
balho, no início do ano.

PETROBRÁS – A Conticom tam-
bém vai retomar as reuniões do
Coletivo dos Sindicatos que tenham
em suas bases obras da Petrobrás.
A reunião do grupo ocorrerá na pri-
meira quinzena de julho e deve con-
tar com a participação da Federa-
ção Única dos Petroleiros (FUP)
para traçar ações conjuntas.

FORMAÇÃO – Foi discutido e
aprovado na reunião o seminário de
formação da entidade, que será
composto de dois módulos de três
dias cada, para aproximadamente
50 dirigentes. O evento deverá acon-
tecer nos estados do Espírito San-
to, Rio de Janeiro, Minas Gerais,
São Paulo e Mato Grosso do Sul.

CONGRESSO DA CUT –
 Foram eleitos delegados pela dire-
ção executiva da Conticom ao 12º
Congresso da Central Única dos
Trabalhadores os dirigentes Claudio
da Silva Gomes, Marcos Aurélio Har-
tung e Vilmar Kanzler.

Encontro realizado em
Curitiba-PR aprovou a
realização de seminário de
Formação, a retomada do
Coletivo dos Sindicatos que
tenham obras da Petrobrás
em suas bases e elegeu
delegados para o 12º CONCUT

Dirigentes sindicais de vários países da
América Latina participaram entre os dias
9 e 12 de junho, em Foz do Iguaçu, de um
encontro promovido pela Internacional da
Construção e da Madeira (ICM) para de-
bater as redes sindicais de empresas mul-
tinacionais. 

O objetivo é organizar os trabalhadores
dessas transnacionais e estabelecer acor-
dos macros de direitos trabalhistas que
sejam respeitados em todos os países
onde essas empresas atuam. O evento
contou com a presença de Nilton Freitas,
representante Regional para America La-
tina e Caribe da ICM. 

Os participantes também discutiram
maneiras de conseguir uma melhor repre-

sentação sindical e acordos coletivos nas
obras destas grandes empresas, usando
cláusulas trabalhistas e a cooperação en-
tre os sindicatos e outras ferramentas.

O Sintracon Curitiba esteve represen-
tado no encontro por seu presidente, Do-
mingos Oliveira Davide, que também é se-
cretário de Relações Internacionais da
Conticom. “O evento foi bastante produti-
vo e é de muito interesse para nós, da
construção civil de Curitiba, pois temos
várias multinacionais que atuam em nossa
cidade, como a Brookfield, Rossi, Thá,
Camargo Correa, entre outras. Estamos
avançando na organização sindical para
patamares internacionais”, destacou Do-
mingos.  
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A
SINTRAPAV FECHA CONVENÇÃO COLETIVA COM GANHO REAL
Após oito rodadas de negociação, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada do Pará garante avanço

pós oito rodadas de negociação
com o sindicato patronal, o Sin-
trapav arrancou uma proposta que

repõe a inflação e traz ganho real nos
salários, aumenta o tíquete refeição e ga-
rante o pagamento do Programa de Par-
ticipação nos Resultados (PPR), além de
manter todos os demais benefícios da
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).

Na avaliação do Sintrapav, apesar das

diversas tentativas patronais de colocar a
conta do momento instável do país nas
costas do trabalhador, a entidade cum-
priu seu papel de fazer o enfrentamento
e lutar para que os trabalhadores não pa-
guem pela crise.

AUMENTO DE 9% - De acordo com a
proposta final da mesa de negociação,
os salários terão aumento de 9% linear.
O tíquete refeição será aumentado para

R$ 16,15 e o Programa de Participação
nos Resultados (PPR) vai ser de 50% do
salário-base do trabalhador, a ser pago
em duas parcelas, a primeira em janeiro
e a segunda em junho de 2016.

A proposta ainda mantém os atuais
benefícios da CCT, como cesta básica,
seguro de vida, indenização por tempo
de serviço, abono aposentadoria, entre
outros.

Para a Central Única dos Trabalhado-
res (CUT), a Medida Provisória 676/2015,
que institui a fórmula 85/95 para conces-
são de aposentadorias, é um fruto da mo-
bilização da classe trabalhadora. 

A CUT luta, desde 1998, contra o fator
previdenciário, implantado por FHC, que
forçava os/as trabalhadores/as a atrasar
as aposentadorias e reduzia os valores
dos benefícios em até 40% para os ho-
mens e 50% para as mulheres. Em 2007,
a CUT participou da articulação para
construção da regra 85/95 como alterna-
tiva ao fator e considera sua entrada em
vigor um avanço.

Quem tem direito à aposentadoria já

CUT CONSIDERA FÓRMULA 85/95 UMA CONQUISTA, MAS QUESTIONA A
PROGRESSIVIDADE E QUER DISCUTIR SUSTENTABILIDADE DE PREVIDÊNCIA

não terá mais parte de seus direitos con-
fiscados, pode de imediato utilizar a fór-
mula 85/95. O modelo de progressivida-
de incluído na MP 676, no entanto, não
resolve as contas da Previdência Social
e, entre 2017 e 2022, atrasará o acesso
dos trabalhadores à previdência. Esse

debate é mais amplo e requer mais in-
formações. O modelo previdenciário não
é só uma questão econômica é, princi-
palmente, uma questão de projeto de
país, da sociedade que queremos. Não
existe um modelo definitivo e, sim, o
modelo mais adequado, que requer um
profundo debate sobre o seu financia-
mento.

A CUT vai manter a campanha em
defesa do 85/95, garantindo a aposen-
tadoria integral a quem é de direito e vai
manter as negociações para que o Bra-
sil tenha uma Previdência viável, sus-
tentável e justa.

Vagner Freitas, Presidente da CUT.

Mais de 150 pessoas participaram,
no último dia 13, da posse da diretoria
do Sindicato dos Trabalhadores da
Construção Civil, Montagem e Constru-
ção Pesada do Sul Fluminense para a
gestão 2015/2019. O evento aconteceu
em Barra do Piraí/RJ e foi marcado pela
homenagem aos ex-sindicalistas da en-
tidade, já falecidos, Antônio Rocha e
Marcio Pereira.

DIREÇÃO DO SINDICATO SUL-FLUMINENSE TOMA POSSE

Claudinho prestigiou a solenidade de posse

Presidente Sebastião Paulo destaca importância da unificação da luta contra
medidas ou projetos que atacam os direitos da classe trabalhadora

O presidente do sindicato, Sebastião
Paulo, lembrou que “eles fizeram a histó-
ria da nossa entidade e foram exemplos
de luta na construção do sindicalismo na
região. E é orientada por esses exemplos
que a nossa diretoria irá trabalhar para
avançar ainda mais, priorizando sempre
a defesa da vida e dos direitos das nos-
sas categorias”.

No seu discurso, Sebastião também
destacou a importância da
unificação da luta median-
te o cenário vivido pelo
país de retirada de direi-
tos da classe trabalhadora
e de aumento do empre-
go.  “Somos contra qual-
quer medida ou projeto que
ataca os direitos dos tra-
balhadores. Sabemos que
somente através do exer-
cício da participação e da
ocupação de espaços,
principalmente no campo
político, é que iremos re-
verter esse quadro”.

O presidente da Conticom, Claudio
da Silva Gomes, prestigiou o evento e
ressaltou que a luta dos diretores sindi-
cais não deve se restringir somente às
categorias de base, mas se estender a
toda a classe trabalhadora. “Nossa luta
não deve ser direcionada apenas para
as melhorias salariais, temos que unir
forças na luta pela geração de mais
empregos em todo o país”, sublinhou.

Sebastião Paulo: unidade na luta


