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CONTICOM/CUT PARTICIPA DA ASSINATURA DE ACORDO
GLOBAL DE SAÚDE E SEGURANÇA COM O GRUPO GDF SUEZ
Conforme o presidente da
Conticom/CUT, Claudio da

Silva Gomes, “o acordo
beneficiará mais de 30 mil
trabalhadores brasileiros”

Acordo foi firmado pela Internacional da Construção e da Madeira (ICM)

MRV ENGENHARIA FIRMA COMPROMISSO NACIONAL EM CURITIBA

Entre os dias 11 e 15 de maio o pre-
sidente da Conticom/CUT, Claudio
da Silva Gomes, participou em Me-

jillones, norte do Chile, da assinatura de
um acordo global de saúde e segurança
com o Grupo GDF SUEZ.

A multinacional da área de energia atua
no Brasil em obras no Parque Eólico de
Trairi, na Usina Hidrelétrica de Jirau e em
cinco outras hidrelétricas, além da distri-
buição de energia. O acordo vale para to-
das as empresas que a GDF tenha parti-
cipação acionária, como a Leme, o Con-
sórcio ESBR, entre outras subsidiárias,
beneficiando mais de 30 mil trabalhado-
res brasileiros.

RELEVÂNCIA - Para Claudio, "o acor-
do é um marco, em que uma empresa pri-
vada multinacional assume a responsabi-

lidade sobre os subcontratados e os pres-
tadores de serviço". "O acordo contempla
avanços que ainda nem temos na legisla-
ção brasileira", acrescentou.

REPRESENTATIVIDADE - O acordo foi

firmado entre a empresa e a Internacional
da Construção e da Madeira (ICM). Esti-
veram também presentes, representando
o setor elétrico, a Federação Nacional dos
Urbanitários (FNU).

A MRV Engenharia assinou na última
terça-feira (13) o Compromisso Nacional
para Melhoria nas Condições de Trabalho
na Construção na obra Spazio Campodoro,
em Araucária/PR. A assinatura contou com
a presença do ministro-chefe da Secreta-
ria Geral da Presidência da República,
Gilberto Carvalho, do assessor Especial
da Secretaria Geral da Presidência da Re-
pública, José Lopes Feijóo, entre outros.

Na ocasião, foram empossados as li-
deranças que passaram a ser responsá-
veis por levar as demandas dos trabalha-
dores à empresa, participando de um co-
mitê bipartite na obra junto com os dois
representantes dos empregadores.

MELHORIAS - O empreendimento da
MRV em Araucária é o primeiro do Sul do
país, de obras de construção leve, a ade-
rir ao compromisso. Fruto da discussão

entre os trabalhadores, governo federal, as
entidades patronais do setor, o Compro-
misso Nacional para Aperfeiçoamento das
Condições de Trabalho na Indústria da
Construção é uma parceria entre as insti-
tuições que prevê avanços nas relações e
condições de trabalho, além de assegu-
rar aos trabalhadores direitos fundamen-
tais como saúde, segurança, qualificação
e proteção social.

Os dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção Civil de Curitiba e Região Me-
tropolitana (Sintracon Curitiba) Carlos Eduardo e José
Oliveira, participaram no último final de semana do cur-
so voltado para jovens trabalhadores da CUT Paraná. A
capacitação aconteceu na cidade de Guarapuava e par-
tilhou experiências entre os novos sindicalistas de todo
o estado.

O curso terá várias etapas e tem o objetivo de for-
mar jovens dirigentes para a luta sindical a partir dos
princípios de liberdade e autonomia sindical, que a Cen-
tral Única dos Trabalhadores defende. O próximo módulo
vai acontecer no mês de agosto, com local ainda a ser
definido.Companheiros do Sintracon Curitiba participaram do curso

JUVENTUDE DA CONSTRUÇÃO
CIVIL EM FORMAÇÃO NA CUT
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O Sindicato da Construção e do
Mobiliário de São Bernardo e
Diadema (Sintracom) entregou, ofi-
cialmente, a nova sede da entidade
com um coquetel no último dia 6 de
maio e, no dia seguinte, fez uma fes-
ta de comemoração. "Abrimos as
portas do que considero a casa do
trabalhador", afirmou o presidente
Admilson Oliveira.

A festa reuniu cerca de quatro mil
trabalhadores na Estância Alto da
Serra e contou com a presença da
FSCM-CUT, do Sintramog, do
Sintraconst do Espírito Santo, da
Conticom, entre outros.

SINTRACOM SÃO BERNARDO
COMEMORA INAUGURAÇÃO DA
SEDE COM FESTA PARA 4 MIL

Trabalhadores de todo o Brasil reali-
zarão ato unificado em defesa da
Petrobrás no próximo dia 27 de

maio, às 11 horas, em frente à sede da
empresa na Avenida Paulista, em São
Paulo. O objetivo do ato é mostrar a im-
portância da maior empresa pública bra-
sileira, rechaçando os ataques realizados
pela grande mídia nas últimas semanas.

Os trabalhadores alertarão sobre a ten-
tativa de enfraquecer a empresa por inte-
resse eleitoral, para depois vir com o dis-
curso que o melhor é privatizá-la, o que
conhecemos muito bem.

A Petrobrás é uma empresa estratégi-
ca para garantir a nossa soberania, que
tem impulsionado o crescimento e desen-
volvimento do país, além de ter participa-
ção em vários setores da economia brasi-
leira.

DIGNIDADE E JUSTIÇA - A Conticom
luta e seguirá lutando para que a Petrobrás

MANAUS REALIZA 1ª REUNIÃO
DA CAMPANHA SALARIAL 2014

A Comissão de Negociação do Sindicato dos Trabalhadores da
Construção Civil em Manaus (Sintracomec-Am) reuniu sua asses-
soria jurídica para a leitura e entrega da pauta de reivindicação da
Campanha Salarial 2014 ao sindicato patronal. A reunião ocorreu no
Salão Imobiliário do Banco do Brasil, e deu início as negociações. O
sindicato agora aguarda uma contraproposta dos empresários.

TODOS EM DEFESA DA PETROBRÁS: ATO DIA 27 NA PAULISTA

seja 100% nacional, e que cada vez mais
dê conta dos anseios do país, garantindo
condições dignas a seus trabalhadores.
Por isso mesmo não vamos esquecer os
inúmeros casos de terceirização e preca-

rização que vêm infestando a empresa no
último período, que são fruto de uma polí-
tica que prioriza cada vez mais os merca-
dos ao invés dos interesses nacionais e
de seus trabalhadores.

A Campanha Salarial no Estado de São Paulo foi encerrada na semana passada
com reajuste de 7,32%, o que representa um aumento real de 1,5%. O aumento no
vale refeição foi de 20%, chegando a R$ 240,00, e o ticket de alimentação subiu para
R$ 19,00. O café da manhã e tarde também foi garantido na convenção, além de um
seguro de vida de R$ 50 mil. Os pisos ficaram da seguinte maneira: ajudante, R$
1.145,10; pedreiro, R$ 1.393,01; profissional da montagem, R$ 1669,25.

VALE REFEIÇÃO NO ESTADO DE SP VAI PARA R$ 240,00
Nas próximas quinta e sexta-feiras

(22 e 23) será realizada em Curitiba/PR,
uma reunião da direção executiva da
Conticom para debater o congresso da
entidade, que tem indicativo para ser rea-
lizado em agosto deste ano.

REUNIÃO DA EXECUTIVA DA CONTICOM


