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CONTICOM TOMA POSSE NO FÓRUM DE DEBATES POLÍTICAS
DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA E PREVIDÊNCIA SOCIAL
Presidente da Confederação, Claudio da Silva Gomes foi empossado na reunião da última quinta-feira

N a última quinta-feira (10) foi realizada a reunião do Fórum de Debates sobre
Políticas de Emprego, Trabalho e Renda e Previdência Social. Coordenado pela
Secretaria-Geral da Presidência da República, o Fórum reuniu representantes

dos trabalhadores, aposentados e pensionistas, dos empregadores e do governo, para
avaliar e propor aperfeiçoamentos e sustentabilidade às políticas de emprego, trabalho,
renda e previdência social.

O presidente da Conticom, Claudio da Silva Gomes tomou posse no Grupo de Trabalho
‘Crescimento, Trabalho, Emprego e Renda’, que debaterá temas como o fortalecimento
do Sistema de Relações de Trabalho e Negociação Coletiva.

CONTRIBUIÇÕES - Segundo o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência,
Miguel Rosseto, foram apresentadas “várias ideias” sobre temas como a redução da
jornada de trabalho, qualificação profissional e rotatividade no emprego. Estão previstas
reuniões plenárias mensais, e reuniões semanais desses grupos, que têm previsão
de encerramento, com apresentação do relatório final, em 17 de fevereiro de 2016.

Claudinho: compromisso com a
retomada do crescimento do país

O Sindicato dos Trabalhadores da Construção de Campo Grande/MS
(SintracomCG) esteve reunido na última terça-feira (8) com mais de 100 trabalhadores
da empresa RG Engenharia. A visita faz parte da campanha de filiação do sindicato
e que, além de somar novos filiados, busca divulgar o trabalho desenvolvido no
último período. 

José Abelha Neto destacou que durante os três anos de gestão como presidente
“foram realizadas duas greves em Campo Grande que nos possibilitaram conquistar
o respeito dentro do sindicato patronal e a consideração e confiança dos
trabalhadores. Éramos um sindicato que tinha pouco mais de 300 filiados e passamos
a ser uma categoria forte com mais de cinco mil filiados”. 

O presidente do SintracomCG lembrou ainda que na Campanha Salarial deste
ano foi conquistado um reajuste acima da inflação e um aumento significativo nos
atendimentos nas áreas jurídicas, sociais e da saúde dos trabalhadores.

CAMPO GRANDE: SINTRACOM VISITA OBRA DA RG ENGENHARIA E FAZ BALANÇO DA GESTÃO

O Sindicato dos Trabalhado-
res da Construção de Campinas
participou das mobilizações do
“Grito dos Excluídos” que acon-
teceram no dia 7 de setembro
em Campinas. Este ano o even-
to teve como tema ”Que país é
este que mata gente, que a mí-
dia mente e nos consome?”. 

DENÚNCIA - O Grito dos Ex-
cluídos é uma mobilização que
tem por objetivo denunciar o
modelo político e econômico
que concentra riqueza e renda
e condena milhões de pessoas
à exclusão social; tornar públi-
co o rosto desfigurado dos gru-
pos excluídos, vítimas do de-
semprego, da miséria e da
fome. Além disso, visa propor ca-
minhos alternativos ao modelo
econômico neoliberal, de forma
a desenvolver uma política de in-
clusão social, com a participa-
ção ampla de todos os cidadãos.

SINDICATO DE CAMPINAS PARTICIPA DO GRITO DOS EXCLUÍDOS

José Abelha Neto resgata avanços
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CURITIBA: OPERÁRIOS PARALISAM A GOMES CAMARGO
E EXIGEM O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS ATRASADOS

VETO DE DILMA PODE SER SAÍDA PARA FINANCIAMENTO EMPRESARIAL

Na noite da última quarta-feira (9), a
Câmara dos Deputados ignorou a maior
parte das alterações propostas pelos se-
nadores e aprovou o texto final do deputa-
do Rodrigo Maia (DEM-RJ), relator da con-
trarreforma política. Julio Turra, dirigente
da CUT, apelou à presidenta Dilma Rous-
seff (PT).  “Esperamos que ela vete ao
menos o financiamento empresarial de
campanha.”

RETROCESSO - O dirigente cutista
lembrou que as resoluções apresentadas
pela Câmara eram previsíveis. “Há mais
de um ano, na campanha do Plebiscito
Popular pela Constituinte, dizíamos: ‘
Com esse Congresso não vai dar’. Agora,
sob a presidência de Cunha, não nos sur-
preende o fato da maioria na Casa ter re-
introduzido o financiamento empresarial
de campanha”, lamentou Julio Turra.

PAUTA - A contrarreforma política
aprovada pela Câmara dos Deputados pre-
vê a legalização do financiamento empre-
sarial a partidos e a contratação de pes-
quisas de intenção de voto por veículos

Texto aprovado pela Câmara ignora alterações sugeridas pelo Senado

de comunicação. A fidelidade partidária
também foi revista e a Câmara rejeitou a
proposta do Senado de filiação às legen-
das por seis meses e a exigência de do-
micilio eleitoral de, no mínimo, um ano
para se candidatar.

Os deputados também aprovaram uma
janela especial de 30 dias antes do prazo

de filiação para que os parlamentares tro-
quem de legenda sem perder o mandato.
O texto final também determinou que ha-
verá um aumento de inserções de propa-
gandas dos partidos na programação das
emissoras de televisão e rádio. Por outro
lado, os programas eleitorais em bloco
tiveram seu tempo reduzido.

MOBILIZAÇÃO - Para Julio Turra, so-
mente através da luta nas ruas o cenário
atual pode ser revertido. “Em 4 de setem-
bro relançamos a campanha pela Consti-
tuinte, conscientes de que só a pressão
popular poderá arrancar uma verdadeira
reforma política”, afirmou.

SUBSTITUTIVO - Com a aprovação
do substitutivo de Rodrigo Maia, se con-
clui as votações da contrarreforma políti-
ca, que agora seguirá para a sanção pre-
sidencial, já com todos os destaques e
emendas corroboradas pelos parlamen-
tares. Caso aprovado até dia 2 de outu-
bro, o projeto já será implementado no ano
que vem, quando ocorrem as eleições
municipais. 

Na manhã da última sexta-feira (11), o
Sindicato dos Trabalhadores da
Construção de João Pessoa (Sintricom
JP) esteve mais uma vez atendendo a um
chamado do Ministério Público do
Trabalho (MPT) para se reunir com o
Sinduscon e tentar encontrar uma solução
para o impasse da Campanha Salarial que
já dura nove meses.

NEGOCIAÇÃO - Os trabalhadores
haviam iniciado uma greve na semana
passada, pois não haviam obtido sucesso
na negociação com os patrões, que foi
interrompida a pedido do MPT.

JOÃO PESSOA: SINTRICOM PARTICIPA DE NOVA REUNIÃO COM O SINDUSCON NO MPT

ansados de terem seus
salários atrasados todos
os meses, os trabalhado-
res da Gomes Camargo

entraram em greve na última quin-
ta-feira (10) em Curitiba. Para o Sin-
dicato dos Trabalhadores da Cons-
trução de Curitiba (Sintracom), a
empresa “é igual a galo velho, só
cozinha na pressão”. “Prestadora
de serviços à Sanepar no municí-
pio de Campo Largo, todo mês
essa empresa vem com a mesma
história. Atrasa o pagamento, que só sai
com muita pressão do Sindicato e dos
trabalhadores”.

A Sanepar está sendo acusada de atra-
sar o repasse das verbas devidas à Go-
mes Camargo que, por sua vez, não paga

O Sindicato informou
que apesar das dificuldades
e dos passos serem lentos,
a proposta começou a
caminhar. Uma nova reunião
está marcada para próxima
terça-feira (15), às 17 horas
no MPT, onde esperam dar
um fim a esse processo de
negociação, que já é o mais
longo dos últimos 20 anos
em João Pessoa.

Uma nova assembleia com os
trabalhadores está marcada para a

próxima quinta-feira (17), às 18 horas na
sede do Sintricom.

os salários. Como sempre, a corda estou-
ra do lado mais fraco. Os trabalhadores
que estão sem receber são de outras ci-
dades e vivem em alojamento. Suas famí-
lias dependem dos seus ganhos para com-
prar alimentos. É uma situação gravíssi-
ma causada pelo descaso do governo com
o dinheiro público e da falta de respeito
dos patrões com os seus funcionários.

EXIGÊNCIA - No início deste mês o
atraso não foi diferente, mas não teve tré-
gua, os trabalhadores e o Sintracon fo-
ram à luta e iniciaram a greve. As ativida-
des estão paralisadas e o movimento vai
continuar até que a empresa cumpra com
seus compromissos.

Operários exigem respeito ao seu suor


