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

CONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃO
conticom@conticom.org.brBOLETIM ELETRÔNICO Nº 390 - 22 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016

FETRICOM E SINDICATOS DO MATO GROSSO DO SUL
ENTREGAM PAUTA POR REAJUSTE DE 16,5    E MELHORIAS
Com data-base em 1º de março,
categoria quer ainda garantir
participação nos lucros, refeições
gratuitas nos canteiros e avanços
nas áreas de saúde e segurança

s sindicatos e a Federação dos Sin-
dicatos de Trabalhadores na Cons-
trução Civil e do Mobiliário e Monta-

gem Industrial do Mato Grosso do Sul (Fe-
tricom/MS) entregaram na última quarta-
feira (17) uma pauta unitária de negocia-
ção salarial para o sindicato patronal. A
pauta contém um reajuste salarial de 16,5%
a partir de 1º de março, data base da cate-
goria. Além disso, os dirigentes querem
garantir a participação no lucro das empre-
sas, refeições gratuitas nos canteiros de
obras e diversas melhorias nas áreas de
saúde e segurança no trabalho.

UNIDADE DE AÇÃO - Estiveram na
entrega de pauta o presidente da Federa-
ção dos Sindicatos de Trabalhadores da
Construção (Fetricom/MS), Webergton
Sudário (Corumbá); o presidente do Sin-
dicato da Construção Pesada (Sinticop/
MS), Valter Vieira; o presidente do Sindi-
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cato da Construção de Campo Grande
(Sintracom CG), José Abelha Neto e a
presidente do Sindicato da Construção de
Dourados, Aline Ferle.

MAIS - As entidades reivindicam tam-
bém mais segurança nos canteiros, pla-
no de saúde para todos e o empenho das
empresas construtoras para que os ope-
rários tenham mais condições de se aper-
feiçoarem profissionalmente.

BASE MOBILIZADA -  A pauta vem
sendo construída desde o início de janeiro,
quando os sindicatos começaram a reco-
lher propostas nos canteiros de obras e, na
última semana, fizeram assembleias con-
sultando os trabalhadores das bases para
a aprovação de pauta. Os sindicatos e a
federação agora aguardam para marcar a
primeira reunião de negociação.

Na última terça-feira (16) trabalhado-
res da construção junto com o Sindicato
da Construção de Angra (Sticpar) parali-
saram a obra do projeto do Novo Hotel do
Frade por falta de pagamento para os fun-
cionários da empresa. A incorporadora
Kara José leva o sobrenome do dono:
Edison Kara José. Ele é também proprie-
tário da empreiteira Construgar. A obra,
que tinha previsão de finalização para este
ano, deve terminar somente em 2018.

Ao longo dos quase quatro anos da
construção, foram muitos os problemas
que os operários enfrentaram e ainda en-

SINDICATO DE ANGRA DOS REIS
PARALISA OBRA EM HOTEL DE
LUXO POR FALTA DE PAGAMENTO

AÇÃO: SINDICATO DE JOÃO
PESSOA FAZ ASSEMBLEIA

NESTA QUINTA-FEIRA

Na próxima quinta-feira (25), o Sindicato da Construção de João Pessoa
(Sintricom) realizará em sua sede uma assembleia geral às 18h30, com o
objetivo de debater os rumos da Campanha Salarial 2016.

NÃO AO RETROCESSO! - O sindicato está montando a pauta da campanha
salarial 2016 que tem como objetivo unir a categoria para conquistar mais
dignidade, cidadania e valorização profissional.

frentam na hora de receber
por seus trabalhos. O Sti-
cpar informou que antes os
problemas eram com as
“contratadas”, terceirizadas
que ficavam sem receber e
a conta era sempre negati-
va para o trabalhador. Ago-
ra é a própria Construgar que sempre atra-
sa os pagamentos salariais. Além disso,
sempre obrigam quem é demitido a bus-
car apoio jurídico no sindicato da catego-
ria. Sem isso os trabalhadores não rece-
bem os valores das multas rescisórias.

IMPASSE - O sindicato esteve diver-
sas vezes no canteiro de obras da em-
presa para tentar resolver o impasse. Cer-
ca de 220 trabalhadores estão paralisa-
dos aguardando respostas da Construto-
ra Construgar.

Construgar: picaretagem e desrepeito sem limite
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Obra ficou completamente paralisada por conta do descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)

N

OPERÁRIOS PARAM OBRA DA TECH CASA EM TERESINA
E POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ AGE COM TRUCULÊNCIA

a quinta-feira (18) o Sindicato dos
Trabalhadores da Construção Civil
de Teresina (Sintricom) realizou

uma paralisação junto com os operários
da obra Tech Casa, empresa com sede
em São Paulo, por descumprimento do
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).
A obra estava com um grande aparato de
segurança para barrar a ação sindical.

Segundo o presidente Carlos Magno,
“nem o sindicato e nem os operários se
intimidaram e foram pra cima dos patrões.
A obra ficou totalmente paralisada por con-
ta do descumprimento do TAC assinado
pela empresa sobre os pagamentos do
FGTS de cerca de 420 trabalhadores”.

O clima de ameaça aos diretores e tra-
balhadores foi intensificado e os seguran-

A diretoria do Sindicato da Construção de Campinas promo-
veu, nos dias 19 e 20 de fevereiro, o seminário de planejamento
das atividades e lutas em 2016. O encontro foi realizado na
Chácara São Lucas, em Campinas.

No primeiro dia de trabalho o evento contou com a participa-
ção do professor e economista José Dari Krein, que fez uma
apresentação sobre a conjuntura econômica nacional. A respei-
to da conjuntura sindical o convidado foi o presidente da Conti-
com, Claudio da Silva Gomes. A discussão sobre a situação
política regional coube ao vereador Carlão (PT), de Campinas.

Para encerrar os trabalhos do primeiro dia, os diretores tra-
çaram uma radiografia e construíram uma proposta de planeja-
mento das secretarias.

PLANO DE LUTAS - No segundo dia de trabalho foram dis-
cutidos o plano de lutas da categoria e as estratégias para 2016.

ças começaram agressões e houve trocas
de socos. Carlo Magno denunciou que “a
polícia, que deveria estar à disposição da
sociedade, estava dando proteção aos

corruptores. Mesmo assim o sindicato não
recuou”.  A paralisação se manteve na sexta
e Magno avisou “só vamos voltar quando
pagarem o FGTS e o vale transporte”.

CAMPINAS: SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO POTENCIALIZA AÇÕES DO ANO

No encerramento, os diretores traçaram um plano de ação com
os movimentos sociais.

O Sindicato da Construção Civil de Teresina/PI
(Sintricom), no dia 17 de fevereiro, realizou um Encontro
de Cipeiros, com a participação de 120 trabalhadores
e trabalhadoras do setor da construção civil, dirigentes
sindicais e da Conticom.

Logo após a abertura foi realizada a palestra
“Realidade dos acidentes de trabalho na construção
no estado do Piauí”, com o doutor Francisco Luiz Lima,
médico do trabalho e Auditor Fiscal. Em seguida, foi
realizada apresentação da “Abordagem NR 35- trabalho
em alturas”, com Herika Sizini, técnica de segurança
do Sintraconst/ES. Os trabalhadores puderam fazer
perguntas e trocar experiências com os expositores e
dirigentes.

Após o almoço, o secretário de formação da
Conticom, Paulo Peres (Carioca) falou sobre a “NR 18
– Perfil agravo da saúde do trabalhador da construção”.
Para finalizar o seminário, o presidente da Conticom,
Claudio da Silva Gomes, fez uma apresentação junto
com o secretário de saúde da Conticom, Leonel
Arcangel, sobre a “Avaliação de Aspectos da
Previdência Social”.

CONTICOM PARTICIPA DE ENCONTRO DE CIPEIROS DO SINTRICOM

Polícia Militar agiu  para dar proteção aos corruptores, denuncia Sindicato

Os presidentes do Sintricom, Carlos Magno, e da Conticom,
Claudio da Silva Gomes: fortalecendo a formação da categoria


