
SEMINÁRIO EM TERESINA DEBATE MUDANÇAS NO
FUNDO DE GARANTIA E REFORMA TRABALHISTA

conticom@conticom.org.br
CONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃO

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

CONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃO
BOLETIM ELETRÔNICO Nº 431 - 23 A 30 DE JANEIRO DE 2017

Retirada de direitos proposta pelo governo golpista atinge em cheio o setor da construção
a última quinta-feira (19) o Sindicato
dos Trabalhadores da Construção
Civil de Teresina (Sintricom) realizou

um Seminário para discutir as mudanças
no FGTS (Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço) e a proposta de reforma
trabalhista do governo, assim como seus
impactos na construção. O evento teve a
participação do Sindicato dos Rodoviários
e dos Comerciários e reuniu mais de 240
trabalhadores.

DIÁLOGO - A atividade contou também
com a palestra do presidente da Conticom
e representante da CUT no Conselho
Curador do FGTS, Claudio da Silva
Gomes, e com a análise de conjuntura
de Marcelo Mascarenhas, do governo do
Piauí. Vicente Caleffi, da Confederação
Nacional dos Transportes fez uma
saudação aos participantes na mesa de
abertura. Ao longo do dia os participantes
fizeram diversas perguntas e intervenções,
principalmente sobre a aposentadoria.

ROLO  COMPRESSOR - Para Carlos
Magno, presidente do Sintricom e
secretário de imprensa da Conticom, “a
reforma trabalhista proposta pelo governo
passa um rolo compressor em cima dos
trabalhadores. A retirada de direitos atinge
em cheio o setor da construção,
historicamente mais precarizado e com
altíssima rotatividade. No caso da
mudança na aposentadoria um dos
setores mais prejudicados também é a
construção, que exige um esforço físico
e mental muito grande. Esta mudança
representa praticamente o fim da
aposentadoria no setor. Temos que lutar
pela união da sociedade e dos
trabalhadores neste momento de
resistência”.
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OPERÁRIOS DE CAMPO GRANDE INICIAM CAMPANHA SALARIAL 2017

O Sindicato dos Trabalhadores da
Construção de Campo Grande/MS (Sin-
tracom CG) começou a divulgar, na últi-
ma segunda-feira (16), a assembleia ge-
ral que vai definir a pauta de reivindica-
ções para o dissídio deste ano. A data-
base é no mês de março. A primeira obra
visitada foi a da HVM no jardim Seminá-
rio. No local, cerca de 200 operários tra-
balham na construção de duas torres.

PARTICIPAÇÃO - A assembleia está
marcada para o dia 31 de janeiro, às 18
horas, na sede do Sintracom CG. O pre-
sidente da entidade, José Abelha Neto,
afirmou que neste ano “a luta será, mais
uma vez, por um reajuste acima da infla-
ção, alimentação de graça, combate à ter-

Além do aumento real, combate à terceirização, gratuidade da alimentação,  plano de saúde,
participação nos lucros e resultados e combate ao assédio moral são prioridades

A Central Única dos Trabalhadores
manifesta seu pesar pela morte de Teori
Zavascki, ministro do Supremo Tribunal
Federal, e dos demais ocupantes da

CUT LAMENTA MORTE DE MINISTRO DO STF E PEDE INVESTIGAÇÃO SÉRIA
aeronave que caiu na quinta-feira em
Paraty, e sua solidariedade aos familiares,
amigos e ao Judiciário brasileiro como um
todo.

Pela importância e o papel que cabia
a Zavascki neste momento da história
nacional, somamo-nos àqueles que
exigem que a investigação sobre as

razões da queda do avião seja feita de
forma transparente, célere, responsável
e com a participação de observadores
indicados pela sociedade civil brasileira
e internacional.

Esperamos que a tragédia seja
tratada com o respeito e a seriedade
que a Nação merece e exige.

Central defende que tragédia seja
tratada com respeito e seriedade

que a Nação merece e exige

SINTRACOM CONCÓRDIA-SC FECHA CAMPANHA SALARIAL
DA MADEIRA E DO MOBILIÁRIO COM AUMENTO REAL

a última segunda-feira (16) o Sindicato dos
Trabalhadores da Construção do Alto Uruguai
Catarinense (Sintracom) fechou a Convenção

Coletiva de 2017.
Após duas rodadas de negociação o Sintracom

conseguiu reajuste de 8,89% para a madeira e 9%
para o setor de mobiliário. A data-base dos
trabalhadores é janeiro.

O presidente Vilmar Barro conta que na primeira
rodada os patrões ofereceram apenas 5% de reajuste
para madeira e 7% o mobiliário, mas que o sindicato
se recusou a aceitar e partiu para a mobilização da
base. Com isso, no período entre as rodadas de
negociação, os trabalhadores ajudaram a pressionar
por aumento real e garantiram a vitória.

N
8,89% para a madeira e 9% para o mobiliário abrem o ano com conquistas

Um novo relatório da Oxfam, divulgado
na última segunda-feira (16), revela que o
fosso material entre o 1% e os 99% da
humanidade, respectivamente, o topo e a
base da pirâmide da riqueza mundial, tor-
na-se cada vez maior, com consequênci-
as nefastas para a sociedade. O docu-
mento também capta uma tendência pre-
ocupante: o abismo entre ricos e pobres

OITO HOMENS TÊM A MESMA RIQUEZA QUE OS 3,6 BILHÕES MAIS POBRES DO MUNDO
está aumentando em uma velocidade
muito maior do que a prevista.

O relatório alerta que apenas oito ho-
mens concentram a mesma riqueza do que
as 3,6 bilhões de pessoas que fazem parte
da metade mais pobre da humanidade.

Os oito primeiros colocados na lista da
Forbes são o criador da Microsoft, Bill Ga-
tes (75 bilhões de dólares), Amancio Orte-

ga (67 bilhões), da grife espanhola Zara;
Warren Buffet (60,8 bilhões), da Berkshire
Hathaway, Carlos Slim (50 bilhões), das
telecomunicações e Jeff Bezos (45,2 bi-
lhões), da Amazon. Figuram ainda o funda-
dor do Facebook, Mark Zuckerberg (44, 6
bilhões), Larry Ellison (43,6 bilhões), da
Oracle, e, por fim, Michael Bloomberg
(Bloomberg LP), com 40 bilhões.

ceirização, plano de saúde,
combate ao assédio moral, partici-
pação nos lucros e resultados, en-
tre outros tópicos que serão deci-
didos coletivamente na nossa as-
sembleia”.

Para Abelha, “é de fundamental
importância a presença da catego-
ria na assembleia”. “A pauta de rei-
vindicações precisa ser elaborada
com a participação do maior nú-
mero de trabalhadores possíveis
para que reflita o desejo da maio-
ria”, afirmou o presidente. Após a
assembleia haverá sorteio de prê-
mios para os operários que esti-
verem presentes.
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