
CONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃO
www.conticom.org.brwww.conticom.org.br

CONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃO
conticom@conticom.org.brBOLETIM ELETRÔNICO Nº 260 - 28 DE JANEIRO A 4 DE FEVEREIRO DE 2013

MARCHA A BRASÍLIA NO 6 DE MARÇO: “EM DEFESA DO
DESENVOLVIMENTO E DA VALORIZAÇÃO DO TRABALHO”
CUT e centrais convocam mobilização unitária por redução da jornada para 40 horas semanais, fim do
fator previdenciário e da demissão imotivada, ampliação do investimento público e contrapartidas sociais

Secretário geral da CUT, Sérgio Nobre coordenou a
reunião das centrais sindicais: “Unidade para avançar”

As centrais CUT, CGTB, CTB,
Força Sindical, NCST e UGT

vão somar energia para mobilizar
dezenas de milhares de pesso-
as até a Esplanada dos Ministé-
rios em Brasília, no dia 6 de mar-
ço, “Em defesa da cidadania, do
desenvolvimento e da valorização
do trabalho”.

Reunidos na sede nacional da
Central Única dos Trabalhadores
na última quarta-feira (23), diri-
gentes das seis centrais reitera-
ram a importância do sindicalis-
mo brasileiro estar unificado para
que retome o seu protagonismo
e exerça pressão sobre o gover-
no e o Congresso pela retomada
do investimento público e em de-
fesa da indústria nacional, forta-
lecendo o mercado interno e ga-
rantindo contrapartidas sociais.

“Fizemos uma análise econô-
mica do momento e isso nos le-
vou a uma pauta que aponta para
a retomada do crescimento, com
mais e melhores salários e em-
pregos, garantindo e ampliando
direitos”, explicou o secretário
geral da CUT, Sérgio Nobre, que
coordenou a reunião.

REIVINDICAÇÕES  - Entre as
bandeiras do movimento, ressal-

tou Sérgio Nobre, estão a redu-
ção da jornada para 40 horas se-
manais – que segundo estudos
do Dieese tem potencial para ge-
rar mais de dois milhões de em-
pregos-; fim do Fator Previdenci-
ário; Reforma agrária – com o as-
sentamento de 200 mil famílias;
10% do PIB para a educação;
10% do PIB para a saúde; a re-
gulamentação da Convenção 151
da OIT – que garante a negocia-
ção coletiva no serviço público; a
ratificação da Convenção 158 –
que combate a demissão imoti-
vada - e a valorização das pen-
sões e aposentadorias .

AMPLITUDE  - “É uma pauta
social, com bandeiras amplas,
que soma trabalhadores da cida-
de e do campo, estudantes e ido-
sos pelo desenvolvimento com va-
lorização do trabalho. Desde ago-
ra nós vamos mobilizar nossa mi-
litância para encher a Esplana-
da, para entupir o Planalto”, su-
blinhou o secretário geral da CUT.
Frente à retração do PIB e ao
agravamento da crise internacio-
nal, Ségio Nobre destacou a im-
portância de que cada entidade
jogue pesado, com a consciên-
cia do que está em jogo.

CONTICOM NA MARCHA POR MAIS
EMPREGOS, SALÁRIOS E DIREITOS

“Sempre que o investimento público se
retrai, as obras diminuem de ritmo e isso
traz impactos negativos para o emprego
e para o conjunto da economia. Mas tam-
bém é inaceitável que empresas conti-
nuem tendo acesso a uma grande volu-
me de recursos públicos sem contrapar-
tidas, sem responsabilidade social, sem
que os trabalhadores se beneficiem dos
frutos do desenvolvimento. Assim como
a política de valorização do salário míni-
mo foi resultado da nossa mobilização,
vamos nos empenhar para fazer com que
esta nova Marcha a Brasília amplie a
pressão para que o governo e o Congres-
so ouçam a voz dos trabalhadores e aten-
dam as nossas reivindicações. Queremos
mais empregos, salários e direitos!”, de-
clarou Cláudio da Silva Gomes, presiden-
te da Conticom/CUT.

Operários da construção voltarão à capital federal para
cobrar melhores condições de trabalho e direitos sociais

Claudinho, presidente
da Conticom/CUT



CONTICOM REALIZA EM SANTA CATARINA O 1º SEMINÁRIO
PARA DISCUTIR O COMPROMISSO NACIONAL DA CONSTRUÇÃO
Evento reuniu 30 dirigentes de 10 Sindicatos da Região Sul do país

A Conticom realizou na última quinta e
sexta-feira (24 e 25 de janeiro), o se-

minário da região Sul para discutir e divul-
gar o Compromisso Nacional para o Aper-
feiçoamento das Condições de Trabalho
nas Indústrias da
Construção na base.
Participaram do even-
to 30 dirigentes de 10
sindicatos dos estados
de Santa Catarina, Pa-
raná e Rio Grande do
Sul.

No seminário, além
do Compromisso em
si, foi discutido o his-
tórico dos debates na
mesa tripartite e as
principais pautas que
contribuíram para a
construção do docu-
mento nacional.

O seminário foi mui-
to importante. Conse-
guimos entrar melhor

O Sindicato dos Trabalhadores da
Construção Civil de Curitiba (Sintracon)
realizou na última terça-feira (22) uma
reunião de planejamento para o ano de
2013 com toda a sua diretoria.

Os principais temas do encontro, na
sede esportiva do sindicato, foram a cam-
panha salarial e a organização da cate-
goria na capital paranaense. O investimen-
to do Sindicato na formação e mobiliza-
ção tem garantido avanços na Conven-
ção Coletiva da categoria. 

SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO
DO SINTRACON CURITIBA

DEBATE CAMPANHA SALARIAL
E ORGANIZAÇÃO DA CATEGORIA

Direção do Sintracon Curitiba tem obtido vitórias importantes para a categoria

Em assembleia realizada na noite da
última quarta-feira (23), os trabalhadores
da construção civil de Teresina aprovaram
a greve para o dia 28, após o sindicato
patronal não avançar na proposta já feita
anteriormente de 6,8%.

Raimundo Ibiapina, secretário geral do
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria
da Construção e do Mobiliário do Médio
Paranaíba (Sitricom) e vice-presidente da
CUT-PI, informou que “o sindicato conti-
nuou a fazer tentativas de negociação, mas
a proposta patronal está muito abaixo do
que a categoria precisa”.

Os trabalhadores reivindicam reajuste
salarial de 11%, melhores condições de
trabalho e segurança nos canteiro das

CONSTRUÇÃO CIVIL DE TERESINA PARALISA A PARTIR DESTA SEGUNDA-FEIRA
obras. Se não houver nenhum avanço nas
negociações até segunda-feira (28), a gre-
ve será deflagrada e os trabalhadores se

concentrarão em frente ao sindicato para
sair em passeata pelas principais aveni-
das da capital.

Em assembleia, operários rejeitaram a proposta patronal: sem avanço, é greve!

nas demandas e pautas locais. Na cha-
mada construção leve (civil), precisaremos
dar uma maior atenção aos pontos do
Compromisso, pois a maioria são obras
pequenas, empreendimentos residenciais

e comerciais”, disse Claudio da Silva Go-
mes, presidente da Confederação. Sobre
o Compromisso, Claudinho avalia que
“será preciso aperfeiçoá-lo para que todos
os trabalhadores da construção possam
senti-lo como melhoria concreta no seu
dia a dia”.

Dirigentes sindicais do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina participaram do encontro
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Na manhã de quarta-feira (23), os trabalhadores que atuam
na construção da fábrica de fertilizantes da Petrobrás em

Três Lagoas decidiram, em assembleia geral, pela manutenção
da greve, que completou 8 dias.

Na última terça-feira (22), a Federação dos Trabalhadores
nas Indústrias da Construção, Mobiliário e Montagem Industrial
do Mato Grosso do Sul (Fetricom/MS), a comissão de trabalha-
dores e dois sindicatos da cidade foram a uma reunião no Mi-
nistério do Trabalho, em Campo Grande.

NEGOCIAÇÃO - Na reunião foi definida uma proposta para
que as cláusulas sociais fossem resolvidas imediatamente,
enquanto as cláusulas econômicas seriam negociadas a partir
da próxima segunda-feira (28).

PRESSÃO - A Federação informou que, a pedido do Ministé-
rio do Trabalho, os representantes dos trabalhadores fecharam
na quinta-feira (24) uma nova pauta de reivindicação, que foi
entregue aos patrões. Enquanto aguardam a resposta, os ope-
rários continuam paralisados.

TRABALHADORES MANTÊM PARALISADA A FÁBRICA DE
FERTILIZANTES DA PETROBRÁS EM TRÊS LAGOAS-MS

Assembleia recusa a proposta do Ministério Público e vota pela continuidade do movimento por condições dignas

Os trabalhadores da em-
presa Isotec Engenharia, ter-
ceirizada da Air Products
para obras de ampliação, en-
traram em greve na última
terça-feira (22). A negociação
estava em andamento desde
o ano passado e pauta já
havia sido entregue, mas ain-
da não havia resposta por
parte da empresa.

O movimento reivindicava
participação nos lucros e re-
sultados (PLR), adicional de
periculosidade e ampliação
do vale-refeição. “Os traba-
lhadores pediram o adicional
de periculosidade porque a
Air Products já paga isso aos funcioná-
rios dela por causa dos riscos da área

Conticom e Fetricom na linha de frente em defesa dos direitos

APÓS GREVE VITORIOSA, OPERÁRIOS DA ISOTEC ENGENHARIA
VOLTAM AO TRABALHO COM PLR E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Movimento também garantiu a ampliação do vale-refeição

de produção. E os funcionários da cons-
trutora estão trabalhando nesta mesma

área”, explicou Anderson da
Silva de Almeida, diretor do
Sindicato dos Trabalhadores
das Indústrias da Construção
e do Mobiliário de Mogi das
Cruzes (Sintramog).

Nesta quinta-feira (24) foi
realizada uma nova rodada de
negociação, onde a empresa
apresentou uma proposta na
qual pagaria os dias parados,
o adicional de periculosidade,
participação nos lucros e re-
sultados (PLR) de R$250,00
mensais, e vale-refeição ex-
tra para todos os funcionári-
os. Após a reunião houve uma
assembleia onde os trabalha-

dores aceitaram a proposta e retorna-
ram ao trabalho.

Um operário da construção civil
morreu na quinta-feira (24), após aci-
dente no canteiro de obras de um con-
domínio residencial, localizado no
Bairro Jabotiana, zona Oeste de
Aracaju.

Após uma placa de concreto ter ca-
ído sobre o jovem de 19 anos, o Sin-
dicato foi impedido de entrar no local.
Familiares disseram que a vítima
estava sem cinto de proteção e ou-
tros equipamentos de segurança.

PLACA DE CONCRETO MATA
JOVEM EM ARACAJU-SE

As direções da CUT e da Conticom se unem ao luto e a dor de dezenas de
famílias que perderam seus filhos no incêndio ocorrido na madrugada deste domin-
go (27), em Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

É com pesar e consternação que apresentamos nossos sentimentos e manifes-
tamos nossa solidariedade aos familiares,  amigos e também a toda a população de
Santa Maria.

Mesmo neste momento de sofrimento e dor pela perda de tantos jovens, nos
sentimos na obrigação de alertar que, tanto as autoridades quanto as pessoas e os
trabalhadores em geral precisam aprender que medidas cautelares de segurança
são imprecindíveis e podem evitar tragédias devastadoras como esta.

O presidente da CUT-RS, Claudir Nespolo, está indo a Santa Maria representar
todos os sindicatos , federações e confederações filiados à nossa Central.

CUT E CONTICOM MANIFESTAM SOLIDARIEDADE AOS FAMILIARES
E AMIGOS DAS VÍTIMAS DO INCÊNDIO EM SANTA MARIA-RS


