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SEMINÁRIO “AÇÃO FRENTE ÀS MULTINACIONAIS” DEBATE
CONSTRUÇÃO DA REDE SINDICAL PARA ENFRENTAMENTO

Conticom realizou na úl-
tima terça-feira (19) o Se-
minário “Ação Frente às

Multinacionais”, que debateu
os desafios de organização de
uma ampla e poderosa rede
sindical para o enfrentamento
com estas empresas.

O Seminário reuniu dirigen-
tes de 25 sindicatos da base
e três federações do ramo, e
contou com a participação de
Nilton Freitas, da ICM (Interna-
cional da Construção e da Ma-
deira); de Jaime Cavallero, do
Suntracs (Sindicato Único Na-
cional da Indústria da Constru-
ção do Panamá); de Ariovaldo
Camargo, secretário-adjunto
da Secretaria de Relações In-
ternacionais (SRI) da CUT e Alexandre
Bento, assessor da SRI.

AÇÃO - “As multinacionais vêm atrás
de isenção fiscal, garantia de mercado e
por que não terão problemas trabalhistas.
Por outro lado, o governo quer atrair inves-
timentos. A necessidade de nos organizar-
mos parte daí, precisamos construir redes
sindicais para fazer o enfrentamento com
as multinacionais, para fazermos negoci-
ações mais homogêneas, que beneficiem
os trabalhadores”, declarou o presidente
da Conticom, Claudio da Silva Gomes.

Em apresentação sobre a formação de
redes fomentada pela SRI e as experiên-
cias vivenciadas, Alexandre Bento ressal-
tou que “as multinacionais são 66% da
mão de obra do mundo. E quanto mais
uma empresa se envolve numa cadeia glo-
bal, são menores os salários”. Daí, frisou,
a necessidade da organização sindical.

Dezenas de lideranças sindicais, ICM, CUT e Suntracs-Panamá debateram em São Paulo

Na  quarta-feira (20), foi realizada a reu-
nião da direção ampliada da Conticom,
em que Hélio da Costa, do Instituto Ob-
servatório Social, fez uma análise da con-
juntura do país. Ele chamou a atenção
para a operação em curso para adequar
as reformas institucionais (trabalhista, pre-
vidência, fiscal) à agenda neoliberal, coi-
sa que não foi possível de consumar de
forma completa até a emergência da cri-
se política de 2013/2014.

NEOLIBERALISMO - “No governo FHC
foram adotadas uma série de medidas neo-
liberais, mas não tiveram força política para
desmontar de forma plena as conquistas

ACORDOS - Nilton Frei-
tas apresentou as ações, a
estratégia e as prioridades
da ICM. Sobre os Acordo
Marco Globais (AMG), des-
tacou: “onde falhar e não
existir a proteção social, as
empresas vão gostar”. Tais
AMGs são fruto da ação dos
trabalhadores e pressão da ONU, da Or-
ganização para a Cooperação e o Desen-
volvimento Econômico (OCDE) e dos go-
vernos. Com o númerocrescente de multi-
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Na última pauta do dia, Jaime Cavallero falou sobre a candidatura do secretário-
geral do Suntracs, Saul Mendes, à presidência regional da ICM. Os dirigentes da
Conticom destacaram seu apoio à candidatura panamenha à presidência por acre-
ditar que é um sindicato de luta, que pode contribuir muito para a classe trabalha-
dora da América Latina.

constantes da Constituição de 1988”, re-
latou o pesquisador. “Está em jogo o des-
monte de direitos trabalhistas e de prote-
ção social por parte do governo interino
de Michel Temer”.

O presidente da Confederação Nacio-
nal dos Metalúrgicos (CNM), Paulo
Cayres, falou sobre os avanços do Ma-
crossetor Indústria da CUT e ressaltou:
“nós da indústria representamos 20% da
CUT, temos que atuar junto dentro da
Central”. Cayres convocou os dirigentes
da construção para uma atividade unifica-
da contra as demissões e a flexibilização
de direitos trabalhistas, que vai ocorrer dia

REUNIÃO DA DIREÇÃO AMPLIADA DA CONTICOM DEBATE AÇÕES CONTRA O GOLPE

nacionais deveria ser iniciado um processo
baseado em 3 pilares: responsabilidade so-
cial, proteção ambiental e viabilidade eco-
nômica. 

16 de agosto, em São Paulo em frente à
FIESP, e nos demais estados em frente
às sedes das federações patronais.

FORMAÇÃO - Coordenador da Secre-
taria Nacional de Formação da CUT, Per-
sio Plensack debateu sobre os programas
da entidade com vistas à qualificação de
formadores e informou sobre as oficinas
pedagógicas com educadores.

O jornalista Leonardo Wexell Severo
lançou o livro “Curuguaty - carnificina para
um golpe”, denunciando a armação dos
golpistas paraguaios, patrocinados pelas
transnacionais e pelo governo dos EUA,
para afastar o presidente Fernando Lugo.

CANDIDATO PANAMENHO RECEBE APOIO PARA A ICM
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SINTRACONST/ES FECHA CONVENÇÃO COLETIVA COM 9,91/
Após meses de luta o Sindicato dos

Trabalhadores da Construção de Vitória
(Sintraconst/ES) fechou a Convenção Co-
letiva de Trabalho com reajuste salarial de
9,91%. Segundo o presidente Paulo Pe-
res (Carioca), “foi difícil, mas consegui-
mos, com lutas, greves, passeatas, vári-
as assembleias e muita negociação, até
o TRT (Tribunal Regional do Trabalho)
esteve presente para nos ajudar”.

O sindicato tentava um acordo com o
patronal desde fevereiro. Foram feitas di-
versas passeatas e uma greve, que aca-
bou levando a negociação para o TRT.

QUEDA DE BRAÇO - “Conseguimos
que não tirassem nossos direitos e rea-
justassem nossos salários. Garantimos
ao oficial pleno que permaneça pleno, e
faremos cursos para que tenhamos um
profissional mais qualificado. Transforma-

mos nossa assiduidade em Cartão Ali-
mentação. O valor será de R$162 para
quem recebe a cesta básica e de R$382
para quem recebe apenas o cartão”, ex-
plicou Carioca. E completou: “foi a Cam-
panha mais difícil dos últimos tempos,
os patrões estavam empolgados por te-
rem ajudado no golpe. De qualquer for-
ma resistimos e mostramos que juntos
somos muito fortes”.

CENTRAIS COBRAM QUEDA DE JUROS E PLANEJAM AGENDA UNIFICADA
Na última terça-feira (19), todas as

Centrais Sindicais realizaram um ato pela
redução da taxa de juros em frente à sede
do Banco Central em São Paulo. O BC
decidiu manter a taxa de juros, manten-
do o Brasil na liderança isolada dos juros
mais altos do mundo. Descontada a in-
flação, o juro real está em 8% ao ano. O
segundo lugar da lista tem uma taxa de
2,98%.

PLENÁRIA - Sergio Nobre, secretário-
geral da CUT, lembrou que a classe tra-
balhadora está organizando uma ampla

plenária para o dia 26 de julho,
na próxima terça-feira, para pen-
sar sobre a paralisação nacio-
nal contra as atuais medidas re-
cessivas e apresentar um calen-
dário de mobilização. Na oca-
sião, as centrais lançarão um
documento que apresentará pro-
postas para temas como refor-
ma da Previdência, crescimen-
to econômico e alternativas a
ações do empresariado que vi-
sam flexibilizar direitos da CLT.

om o auxílio do Sindicato dos Tra-
balhadores da Construção de Cam-
pinas, os operários do Empreendi-

mento Viva a Vista de Sumaré/SP, da In-
corporadora ACS, fizeram uma paralisação
na última quarta-feira (20) em protesto con-
tra a falta de pagamento dos salários. Cer-
ca de 120 companheiros das terceirizadas
Barcelona Comércio e Serviço e da JP
Oliveira Empreiteira paralisaram suas ati-
vidades até que um acordo fosse feito.

PARALISAÇÃO FORÇA EMPRESA A REGULARIZAR PAGAMENTO EM SUMARÉ/SP
Sindicato dos Trabalhadores de
Campinas ajuda na negociação

MOBILIZAÇÃO - Em reunião com a
Noma Engenharia, sobcontratada da ACS,
que subcontratou a JP e a Barcelona, Ro-

berto, diretor do sindicato, exigiu que ela
assumisse suas responsabilidades por
ser a empresa principal. A mobilização sur-
tiu o efeito e a Noma realizou o pagamen-
to dos salários, verbas rescisórias e as-
sumiu o compromisso de fazer a regulari-
zação do Fundo de Garantia dos traba-
lhadores.

RESPONSABILIDADE SOCIAL - Para
Roberto, “trabalhadores unidos e sindica-
to atuante são fatores decisivos para im-
pedir que empreiteiras e os conhecidos
“gatos” deixem de cumprir os seus com-
promissos”.

C

Na última sexta-feira (22) ter-
minou a eleição para a diretoria
do Sindicato dos Trabalhadores
da Construção Pesada do Mato
Grosso do Sul (Sinticop), que re-
elegeu o presidente Walter Viei-
ra dos Santos para os próximos
cinco anos.

CATEGORIA - Na sede do
Sinticop, em Campo Grande, o
ajudante Joel Milanez, votou pela
primeira vez. “Temos de partici-
par porque afinal de contas é o
Sindicato que nos representa na hora de
negociar salários e outros benefícios com
os patrões”, disse Joel. Osvaldo Leles,
que trabalha como operador de esteira,
também foi até a sede do Sinticop para
deixar seu voto: “Quando a gente deposi-

SINDICATO DA PESADA DO MS REELEGE DIRETORIA PARA OS PRÓXIMOS 5 ANOS

ta o voto, deposita também a esperança
de que o Sindicato vai batalhar por mais
benefícios para nossa categoria”.

PARCERIA - “Graças aos nossos par-
ceiros realizamos um pleito com a máxi-
ma lisura, dentro de todas as normas es-

tabelecidas", disse Walter. Segun-
do o presidente, a chapa única re-
presenta a confiança da categoria
no trabalho da entidade. "Isto nos
dá mais força para continuar lutan-
do por melhorias para todos os tra-
balhadores. O Sinticop é formado
por cada pessoa que está no can-
teiro de obra da construção pesa-
da", finaliza Walter.


