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REDE SINDICAL INTERNACIONAL DA ODEBRECHT TRAÇA PLANO
DE AÇÃO COMUM POR RELAÇÕES DE TRABALHO EQUITATIVAS
Secretário de Relações Internacionais da Conticom/CUT, Domingos Oliveira David participou do evento no Panamá

Na última terça-feira (11) teve início, na
Cidade do Panamá, o 2º Encontro da

Rede Sindical Internacional de Trabalha-
dores da Odebrecht - América Latina e
Caribe - Por relações laborais justas e
equitativas com as multinacionais.

Organizado pela Internacional dos Tra-
balhadores da Construção e da Madeira
(ICM), o evento reuniu expressivas lideran-
ças sindicais de todo o continente com o
objetivo de intensificar a unidade político-
sindical das organizações integrantes da
Rede de Trabalhadores da construtora Nor-
berto Odebrecht para fortalecer ações por
melhores condições de vida e trabalho nos
diversos países.

No encontro, foram atualizadas as in-
formações sobre como andam as condi-
ções e as relações trabalhistas da Ode-
brecht na América Latina e Caribe.

UNIR, MOBILIZAR, AVANÇAR - Do-
mingos Oliveira Davide, secretário de Re-
lações Internacionais da Confederação
Nacional dos Sindicatos nas Indústrias da
Construção e da Madeira (Conticom/CUT),

e presidente do Sindicato dos Trabalha-
dores da Construção Civil de Curitiba (Sin-
tracon), informou que no encerramento do
encontro (15), foi elaborado um plano de
ação juntos aos sindicatos e entidades

participantes. “Com mais informação e
organização, temos condições de pautar
nossas agendas comuns com maior uni-
dade e redobrada capacidade de mobili-
zação e de conquista”, ressaltou.

Domingos (camisa azul ao centro):
unidade fortalece  nossa capacidade

de mobilização e de conquista

Em assembleia realizada na última
quinta-feira (13) os operários terceirizados
que trabalham na manutenção da Refina-
ria Henrique Lage (Revap), em São José
dos Campos/SP, decidiram manter a pa-
ralisação iniciada na última terça-feira (11).

Os 500 operários trabalham para a Te-
nace e deveriam ter recebido seus salári-
os e vale refeição até o quinto dia útil des-
te mês.

De acordo com o Sindicato da Cons-
trução Civil de São José dos Campos, os
operários estão aguardando o pagamento
para decidir os rumos da  greve. Confor-
me a entidade, não é a primeira vez que
isso acontece com as terceirizadas da
Petrobrás e inclusive cinco delas já fecha-
ram as portas e deixaram os trabalhado-
res na mão.

COM SALÁRIOS ATRASADOS, TRABALHADORES DE TERCEIRIZADA
DA PETROBRÁS FAZEM GREVE EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP

Operários que trabalham na manutenção da Revap cruzaram os braços

Na próxima quarta-feira (19) aconte-
cerá em Brasília a 3ª Reunião da Mesa
Permanente Nacional para o Aperfeiço-
amento das Condições de Trabalho na
Indústria da Construção.

Entre outras pautas a reunião discu-

MESA NACIONAL PARA APERFEIÇOAMENTO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO SE REÚNE QUARTA-FEIRA
tirá a aprovação do regimento interno da
representação sindical no local de traba-
lho, fará um relato das atividades dos gru-
pos de trabalho e dará um informe porme-
norizado de como andam as adesões ao
Compromisso Nacional.

Importante canal de negociação en-
tre trabalhadores, empresas e governo,
a mesa nasceu com o objetivo de abrir
espaço para negociações em conjunto,
para que os conflitos possam ser resol-
vidos da melhor forma possível.
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SINDICATO DOS TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO PARTICIPA DO
GRITO DOS EXCLUÍDOS EM CAMPINAS-SP POR JUSTIÇA SOCIAL

A Associação Brasileira da
Indústria de Materiais de
Construção (Abramat), divul-
gou na quarta-feira (12) o es-
tudo “Importações e Compe-
titividade na Indústria Brasilei-
ra de Materiais de Constru-
ção”, feito em parceria com a
Fundação Getúlio Vargas

(FGV), uma análise da conjuntura da cadeia produtiva da cons-
trução. O estudo aponta que entre 2005 e 2011 o valor das
importações de materiais cresceu, em média, 15,5% ao ano.
A participação das importações no mercado interno passou
de 4% em 2005 para 5,2% e atingiu 6,2% em 2011.

CÂMBIO - Nesse período, por conta da valorização cambial,
a competitividade – medida pela taxa real de câmbio, entendi-
da como a relação entre os preços dos produtos nacionais e
importados - da indústria brasileira de materiais de constru-
ção diminuiu 35%, segundo o estudo.

O setor teve um déficit de US$ 1 bilhão em sua balança
comercial no ano passado. No período 2008-2011 o déficit foi
de US$ 1,9 bilhão e entre 2005 e 2011, o saldo ficou negativo
em US$ 2,8 bilhões.

Entre 2005 e 2008, as importações de materiais de cons-
trução avançaram US$ 1,8 bilhão e as exportações, US$ 828
milhões. No período entre 2008 e 2011, as importações avan-
çaram US$ 1,6 bilhão e as exportações recuaram US$ 272
milhões.

AVANÇO DAS IMPORTAÇÕES PREJUDICA A
PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Movimento denuncia modelo político e econômico que
concentra riqueza e renda e condena milhões de
pessoas à miséria, à fome e ao desemprego
Na última sexta-feira (7) o Sindicato dos Trabalhadores da

Construção, Mobiliário e Montagem de Campinas e Região
(Sinticom) participou do Grito dos Excluídos. O movimento, tra-
dicional na cidade, denuncia o modelo político e econômico que
concentra riqueza e renda e condena milhões de pessoas à
exclusão social, torna público, nas ruas e praças, o rosto desfi-
gurado dos grupos excluídos, vítimas do desemprego, da misé-
ria e da fome e propõe caminhos alternativos.

O Grito dos Excluídos é uma manifestação popular carrega-
da de simbolismo, um espaço de animação, sempre aberto e
plural de pessoas, grupos, entidades, igrejas e movimentos so-
ciais comprometidos com as causas da liberdade.

Junto com movimentos populares e religiosos, os diretores
do Sindicato estiveram presentes na Avenida Francisco Glicério
munidos de faixas e bandeiras para reivindicar a o direito à vida,
à justiça e à inclusão social no Dia da Independência.

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) derrubou essa se-
mana as cláusulas de acordos coletivos de trabalho que se
opunham à garantia de emprego da gestante que engravida
durante o aviso prévio. De acordo com o Tribunal, o artigo 10,
inciso II, alínea b do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias confere estabilidade provisória à empregada gestan-
te, desde a confirmação da gravidez, independente de sua
comunicação ao empregador.

CONSTITUIÇÃO - A cláusula da convenção dizia que na
hipótese de dispensa sem justa causa, a empregada deveria
comprovar que o início da gravidez aconteceu antes do início
do aviso prévio, sob pena de decadência do direito. O MPT
sustentou ser ilegal cláusula em que se condiciona a garan-

tia do emprego à apre-
sentação de atestado
médico comprobatório
de gravidez anterior ao
aviso prévio. Isso por-
que desde a concep-
ção até cinco meses
após o parto, a Cons-
tituição Federal garan-
te o emprego da ges-
tante, não sendo cabí-
vel, por meio de instru-
mento coletivo, se im-
por condições ao exer-
cício desse direito.

O Sindicato dos Trabalhadores da
Construção Civil de Pernambuco (Marre-
ta) organiza na próxima quinta-feira (20),
em Recife, o 18º Congresso Estadual de
Segurança e Saúde dos Operários da
Construção de Pernambuco. O evento
contará com 400 delegados eleitos nos

PERNAMBUCO: MARREATA ORGANIZA CONGRESSO ESTADUAL DE SEGURANÇA E SAÚDE
canteiros de obra.

O Congresso terá palestras sobre saú-
de dos trabalhadores da construção civil,
os efeitos do amianto, ruído nos cantei-
ros, informe sobre os benefícios previden-
ciários, proteção coletiva e proteção indi-
vidual, entre outras.

TST GARANTE ESTABILIDADE À EMPREGADA
QUE ENGRAVIDA DURANTE O AVISO PRÉVIO

Diretores do Sindicato de Campinas na linha de frente

Crescimento da participação
feminina exige maior atenção
para direitos das trabalhadoras


