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2020ANOSANOS

TRABALHADORES DA M.ROSCOE CONQUISTAM PLANO DE
SAÚDE, PLR E VALE REFEIÇÃO EM GUARATINGUETÁ-SP
Após sete dias de paralisação, trabalhadores saem vitoriosos

De 20 a 26 de setembro, 380 trabalha-
dores da empresa M.Roscoe estive-

ram paralisados em Guaratinguetá reivindi-
cando plano de saúde, participação nos lu-
cros e resultados (PLR) e vale-refeição (VR).

No início da greve a empresa não havia
sinalizado negociação, o que fez com os
operários acionassem o sindicato para
apoiar o movimento e abrir o diálogo. O
acordo foi finalizado na quinta-feira (27)
com conquista. Além do plano de saúde,
os trabalhadores terão PLR de R$1.800,00
e vale-refeição de RS140,00.

A mobilização segundo Luiz Carlos, pre-
sidente do Sindicato dosTrabalhadores da
Construção Civil de Guaratingueta, “foi mui-
to positiva e provou que, com a unidade
dos trabalhadores, conseguimos conquis-

Na última terça-feira (25) o
Sindicato dos Trabalhadores
da Construção Civil do Espí-
rito Santo (Sintraconst-ES)
realizou o “Seminário Técni-
co de Segurança e Saúde na
Indústria daConstrução”. A
atividade reuniu cerca de 100
operários, que lotaram o au-
ditório do sindicato.

ATENÇÃO - Na abertura,
o presidente do Sintraconst-
ES, Paulo Cesar Borba (Ca-
rioca), falou sobre os riscos
que correm os que não usam
adequadamente os materiais
de segurança nas obras. “É importante ter
uma campanha de conscientização den-
tro do ambiente de trabalho, porque se os
trabalhadores têm conhecimento sobre o
assunto, eles vão saber o que fazer, quem
procurar, quem cobrar e a partir daí as coi-
sas vão acontecer”, disse.

Carioca sublinhou que “o desafio de ga-

O Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção Civil de Ron-
dônia (Sticcero) iniciará campanha para
prevenção de acidentes nos canteiros.

Conforme o presidente do Sindicato,
Raimundo Toco Soares, “é preciso bus-
car identificar as causas de tantos aci-
dentes, pois operários estão morrendo
por pequenos detalhes. Mortes poderiam
ter sido evitadas se os equipamentos
de segurança estivessem sendo usa-
dos corretamente”.

Com base na NR-18, será confecc-
nionada uma Cartilha de Segurança para
ser distribuída em outubro. No dia 19
de novembro haverá ato público pelo tra-
balho seguro na obra de Jirau. A iniciati-
va faz parte do Programa Nacional de
Prevenção de Acidentes de Trabalho.

tar nossos objetivos”. O presidente  lem-
brou que a participação de Jorge Luiz, do
Sindicato dos Trabalhadores da Constru-

ção de São José dos Campos também con-
tribuiu para as negociações. Os operários
retornaram ao trabalho na sexta-feira.

rantir um ambiente de trabalho seguro e
saudável é uma das tarefas mais impor-
tantes que temos e este desafio cabe a
todos: sindicato, operários e profissionais
que trabalham na construção”.

A Procuradora-Chefe do Ministério Pú-
blico do Trabalho, Ana Lúcia Coelho de
Lima, ressaltou a importância da semana
do trabalho seguro na construção, reali-
zada de 24 a 29 de setembro, para a me-
lhoria da qualidade de vida.

Foram feitas diversas palestras focadas
na segurança do trabalhador. “o desafio
de garantir um ambiente de trabalho na
construção civil segura e saudável é uma
das tarefas mais importantes que temos
e este desafio que cabe a todos, sindica-
to, trabalhadores e os profissionais que
trabalham na construção”.

STICCERO FARÁ CAMPANHA PARA
EVITAR ACIDENTES NO TRABALHO

Evento reuniu uma centena de operários e fez parte da semana do trabalho seguro

SINTRACONST-ES REALIZOU SEMINÁRIO TÉCNICO DE
SEGURANÇA E SAÚDE NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO

MARRETA REÚNE 400 DELEGADOS
EM PERNAMBUCO NO CONGRESSO
ESTADUAL DE SEGURANÇA E SAÚDE

O Congresso realizado pelo Sindicato
dos Trabalhadores da Construção Civil de
Pernambuco (Marreta) contou com a pre-
sença de mais de 400 delegados eleitos
nos canteiros. Entre as principais pautas
a redução da audição provocada por ruí-
do, os efeitos do amianto na construção,
benefícios previdenciários, proteção cole-
tiva e proteção individual, prevenção à
AIDS e DSTs.

O ator Marcelo Bonfim apresentou a
peça teatral "Segurança na obra de Dona
Patronilda". Procuradora Ana Lúcia e Carioca

Palestras focaram no trabalho saudável



Nos dias 25 e 26 de setembro (terça e
quarta-feira) ocorreu em Curitiba uma

atividade de acompanhamento
da "Campanha Trabalho Decen-
te Antes e Depois da Copa do
Mundo de 2014". A campanha
surgiu da necessidade de deixar
um legado positivo, com obras e
reformas que melhorem a quali-
dade de vida da população, e
mais, que sirva de pontapé inicial
de um ciclo de desenvolvimento
econômico, cultural e social. E
isso passa obrigatoriamente pela
geração de trabalho decente an-
tes de depois da Copa.

ARTICULAÇÃO - O principal
objetivo da atividade foi promo-
ver a articulação entre as ações
desenvolvidas pelas organiza-
ções sindicais da construção e
as demais organizações dos setores que
participam da Campanha por Trabalho De-
cente, representantes do governo de dife-
rentes níveis e a Organização Internacio-
nal do Trabalho (OIT).

PARCERIA - Foram visitadas durante

LIDERANÇAS ACOMPANHAM NO PARANÁ A CAMPANHA
TRABALHO DECENTE ANTES E DEPOIS DA COPA DE 2014

Delegação de Sindicatos filiados à ICM visitou obras de mobilidade urbana e o estádio Arena da Baixada

a atividade o Estádio Joaquim Américo Gui-
marães (Arena da Baixada) e obras de mo-

bilidade urbana, que estão sendo execu-
tadas em parceria com o Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias da Constru-
ção Civil de Curitiba e Região Metropolita-
na (Sintracom) e Sindicato dos Trabalha-
dores nas Indústrias da Construção Pe-

sada no Estado do Paraná (Sintrapav).
ACESSO LIVRE - Domingos de Olivei-

ra Davide, secretário de Rela-
ções Internacionais da Conti-
com/CUT e presidente do Sintra-
con Curitiba, avaliou as visitas
como "muito positivas e impor-
tantes, onde pudemos ver o bom
andamento das obras, que es-
tão com acesso livre para o sin-
dicato, e fomos muito bem rece-
bidos pelas empresas. Além dis-
so, os trabalhadores estão bem
organizados e trabalhando com
todos os equipamentos de segu-
rança".

Para o presidente em exercí-
cio da Conticom, Luiz Queiroz,
"o encontro também serviu para
reforçar as reivindicações junto
ao governo para o cumprimento

da Pauta Nacional da Construção".
Além de representantes sindicais do

Paraná, estiveram presentes na atividade
lideranças dos estados do Ceará, Rio
Grande do Sul, Espírito Santo, Mato Gros-
so e Bahia.

Atividade da ICM reforçou unidade e mobilização

A CUT e a Conticom assinaram na
segunda-feira, 24 de setembro, manifes-
to em defesa do fim da violência no
Peru, movida contra trabalhadores e di-
rigentes sindicais do setor.

Segundo denuncia a Federação Na-
cional dos Trabalhadores da Construção
Civil no Peru (FTCCP), três dirigentes
sindicais já foram mortos este ano e ou-

FEDERAÇÃO DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO PERU DENUNCIA AS MÁFIAS QUE
MATAM E AMEAÇAM DIRIGENTES SINDICAIS E EXTORQUEM EMPRESAS
CUT e Conticom assinaram manifesto conjunto pelo fim imediato da violência contra sindicalistas

tros estão sob ameaça aberta. Os auto-
res dos crimes, segundo a Federação,
seriam integrantes de máfias que extor-
quem trabalhadores e empresários do se-
tor, inclusive com o uso de armas de fogo,
cobrando das construtoras até 3% do va-
lor total das obras.

O secretário geral da Federação, Ma-
rio Rivera, denunciou que essas máfias se

abrigam no interior de sindicatos de fa-
chada legalizados à época do mandato
do ex-presidente do país, Alan Garcia,
com facilidades oferecidas pelo Minis-
tério do Trabalho, que teria sido
instrumentalizado pelo partido APRA.

A Federação cobra do presidente
Humalla a criação de um programa de
segurança e cidadania para o setor.

Com apoio da Conticom/CUT, Internacional da Construção e da Madeira mobiliza entidades sindicais brasileiras para
garantir condições dignas de trabalho nos canteiros de obra e evitar que se repitam abusos e precarização
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Tomou posse na noite da última segun-
da-feira (26) a nova diretoria do Sindi-

cato dos Trabalhadores nas Indústrias da
Construção Civil de Curitiba e Região Me-
tropolitana (Sintracon). A solenidade acon-
teceu na própria sede do sindicato e con-
tou com a participação de diversos repre-
sentantes de entidades sindicais, traba-
lhadores da base e familiares dos mem-
bros da nova direção.

O presidente eleito, que também é res-
ponsável pela pasta de Relações Interna-
cionais da Conticom, Domingos Oliveira
Davide, se declarou “bastante satisfeito,
renovando compromissos, responsabilida-
des e bandeiras”. Para Domingos, ”a pos-
se foi muito representativa, bem comemo-
rada, e com uma forte presença dos tra-
balhadores da base e familiares”.  A nova
direção deve se reunir em breve para fazer
o planejamento estratégico do mandato.

As autoridades presentes destacaram
o trabalho realizado pela última gestão do
Sintracon, que fez a defesa dos trabalha-
dores na luta por salários e direitos, tendo
zelado pela preservação e ampliação do
patrimônio da categoria.

Ainda durante a sessão solene, foi exi-
bido um vídeo que resgatou a história de
lutas, contou depoimentos de autoridades
e mostrou a estrutura construída pela ca-
tegoria organizada junto ao seu sindicato,
como a Sede Social, a Campestre (sede
do clube de campo) e a Colônia de Férias
do Balneário de Costa Azul. Também fo-
ram apresentados os novos diretores que
serão responsáveis pela condução do Sin-
dicato no quadriênio 2012/2016.

NOVA DIREÇÃO DO SINTRACON CURITIBA TOMA POSSE
REAFIRMANDO LUTA POR SALÁRIOS E TRABALHO DECENTE

Além de Domingos a mesa da cerimônia foi composta pela presidente da CUT-PR,
Regina Perpétua Cruz, o presidente da Federação dos Trabalhadores da Construção e
da Madeira do Paraná (Fetraconspar), Geraldo Ramthun, o representante da Confede-
ração Internacional da Construção e da Madeira (ICM), Maurício Rombaldi, o presiden-
te do Sintracon Londrina, Denilson Pestana, o chefe da Seção de Relações do Traba-
lho da Superintendência Regional do Trabalho (SRTE/PR), Luiz Fernando Favarro Bus-
nardo, o presidente do Sindmarmore, Ilson Kondratoski, o secretário-geral do Sintra-
pav Paraná, Raimundo Ribeiro Santos Filho, o presidente do Sindicato da Madeira de
Jaguariaiva, Nilton Betin, o presidente do Sindicato dos Marceneiros do Paraná, João
Viana, e o secretário-geral do Sintracon Guarapuava, Celso Garaes. 

Evento na sede do Sindicato congregou dirigentes, trabalhadores da base e familiares

Evento reuniu representativas lideranças de várias categorias
Domingos Oliveira Davide, presidente reeleito discursa na cerimônia

Composta por comunicadores de todo
o Brasil, a rede ComunicaSul – Comu-
nicação Colaborativa se constituiu a
partir da mobilização de vários setores
sociais para viabilizar a ida
de uma equipe de profissio-
nais de imprensa à Vene-
zuela. O objetivo da equi-
pe formada por sete comu-
nicadores é fazer uma co-
bertura que efetivamente
informe a respeito das elei-
ções presidenciais de ou-
tubro. O assessor de Co-
municação da CUT nacional, Leonardo
Wexell Severo, integrará o coletivo.

Para a secretária de Comunicação da
CUT Nacional e coordenadora do Fórum

CUT INTEGRA REDE DE COMUNICAÇÃO COLABORATIVA QUE
COBRIRÁ AS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS NA VENEZUELA

Nacional pela Democratização da Comu-
nicação (FNDC), Rosane Bertotti, “a es-
truturação de uma rede de profissionais
que atuam junto aos movimentos sociais

atende uma necessidade objetiva: a de
informar sem o filtro das grandes agênci-
as internacionais que atuam coordenadas
com as grandes empresas transnacionais,

o sistema financeiro e as elites locais”.
Na avaliação de João Felício, secre-

tário de Relações Internacionais da CUT,
“a ComunicaSul é uma iniciativa pionei-

ra que deve render excelen-
tes frutos, pois proporcio-
nará a todos ter elementos
mais próximos da realida-
de do conjunto dos países”.
No caso específico da rea-
lidade venezuelana, ressal-
tou, “contribuirá para rom-
per os obstáculos desinfor-
mativos de uma mídia que

atua contra a integração latino-america-
na, contra os direitos sociais e traba-
lhistas, contra a soberania de nossos
países e povos”.

Acompanhe acessando o blog comunicasul.blogspot.com


