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REUNIÃO PREPARATÓRIA DA CAMPANHA SALARIAL 2011
DA REPAR ESQUENTA A MOBILIZAÇÃO POR GANHO REAL
Conticom, CUT, FUP e Sindicatos da Construção Civil, Pesada e Montagem
Industrial coordenam ações no Paraná para avançar nas conquistas

Luiz de Queiroz e Amilton dos
Santos representaram a

Conticom/CUT no encontro
realizado em Curitiba, que

contou com a participação do
presidente da CUT-PR e líder

petroleiro Roni Barbosa

Dirigentes da Conticom, Central Única
dos Trabalhadores, Federação Única

dos Petroleiros (FUP), Sindicatos da Cons-
trução Civil, Pesada e Montagem Industri-
al estiveram reunidos na terça-feira (15) na
sede da CUT-PR para ultimar os preparati-
vos da campanha salarial 2011 da Refina-
ria Presidente Getúlio Vargas (Repar).

O objetivo é repetir as ações unificadas

dos anos anteriores, que garantiram os
maiores índices de reajuste do país para
o conjunto dos trabalhadores da refinaria.

“Debatemos amplamente a montagem
da pauta de reivindicações, que deve
comtemplar um expressivo ganho real,
com aumento nos salários, na PLR, na
cesta básica e em todas as cláusulas
sociais”, destacou Luiz de Queiroz, que

representou a Conticom ao lado de Amilton
Mendes dos Santos, coordenador do se-
tor de montagem industrial. A unidade das
categorias na mobilização do ano passa-
do, frisou Luizinho, teve papel chave para
pressionar a Petrobrás, que exerce gran-
de poder sobre as empresas contratadas.

Para Amilton, temas como ajuda de
custo, folga de campo e saúde e seguran-
ça no trabalho também são importantíssi-
mos e farão parte da pauta nacional unifi-
cada que está sendo construída.

Com o lema “Houve crescimento, cadê
o nosso aumento?”, a Federação Sollidária
da Construção e da Madeira (FSCM-CUT/
SP) e os seus 23 sindicatos estão visi-
tando os canteiros de obras e mobilizan-
do a base estadual de mais de 250 mil
operários.

Conforme o secretário de Organização
da Federação, Manoel Evangelista de
Olveira (Sucata), com data base em maio,
os companheiros decidiram intensificar a
pressão sobre as empresas no local de
trabalho, levando aos trabalhadores a pau-

ta de reivindicações. “Nossa luta principal
é pelos 10% de aumento de produtivida-
de, além da resposição integral das per-
das, obviamente”. O piso atual da cons-
trução é de R$ 990,00 para o qualificado ,
R$ 829,00 para o ajudante e R$ 1.210,00
para a montagem industrial.

“Além do aumento real, defendemos a
redução da jornada de trabalho para 40
horas semanais sem redução de salário,
o aumento da cesta básica de 36 para 40
quilos e investimentos em qualificação e
requalificação profissional”, disse Sucata.

FEDERAÇÃO SOLIDÁRIA MOBILIZA ESTADO DE SÃO PAULO:
“HOUVE CRESCIMENTO, CADÊ O NOSSO AUMENTO?”



Evento contou com a participação da ministra Iriny Lopes, da Secretaria Especial da Mulher
SINTRACONST DO ESPÍRITO SANTO HOMENAGEIA LUTA FEMININA
Com um grande evento “Mulheres na

construção do futuro”, o Sintraconst do
Espírito Santo comemorou o mês feminino
em alto estilo. A atividade, realizada no dia
11 de março, contou com a participação de
inúmeras lideranças e da ministra Iriny
Lopes, que apontou as ações que nortearão
a atuação da Secretaria Especial da Mu-
lher no governo Dilma e reiterou a impor-
tância da valorização do salário mínimo
como instrumento de garantia de
empregabilidade e igualdade

PRIORIDADES - Conforme a ministra,
entre as principais diretrizes encontram-se
a prioridade para as mulheres nas obras do
Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC) - que tem como estratégia a amplia-

Presidente do Sintraconst, Paulo César Borba Peres (Carioca) saudou a determinação das companheiras

ção da autonomia econômica -, a
erradicação do turismo sexual e o forta-
lecimento da presença feminina na polí-
tica. Iriny destacou que para combater a
violência contra as mulheres é necessá-
rio pôr fim à desigualdade no mercado
de trabalho e parabenizou as companhei-
ras da construção pela luta que lhes per-
mitiu conquistarem espaços num setor
que já foi exclusivamente masculino.

INFORMALIDADE -  “Mais de 56%
do trabalho informal é realizado por mu-
lheres, ao passo que menos de 19% dos
postos de comandos são ocupados por
figuras femininas. Enquanto a maioria for
tratada como minoria, a democracia não
vai ser plena”, sublinhou.

VIOLÊNCIA  - A mesa de palestrantes
contou ainda com a presença da advogada
Ivone Vilanova e da delegada Cláudia
Dematté que apresentaram dados sobre a
violência praticada contra as mulheres no
Espírito Santo. Segundo a delegada, o es-
tado registra o maior índice de mortes de
mulheres vítimas de violência doméstica.

PESQUISA  - Também prestigiaram o
encontro a deputada estadual Lúcia
Dornellas e a procuradora-chefe do Minis-
tério Público do Trabalho, Ana Coelho
Lima, que falou sobre a inserção profissio-
nal das mulheres. A psicóloga Samia
Goulart apresentou os resultados de sua
pesquisa sobre a vida e o trabalho de mu-
lheres da construção da Grande Vitória.

Operário em puleiro no bairro do Brás, centro de SP

Colchões em “alojamento” em Itaquaquecetuba-SP

SEDE DE LUCRO PROVOCA AVALANCHE
DE FOTOGRAFIAS NA SEÇÃO GAMBIARRA

conticom@conticom.org.br

Em Jundiapeba-SP, operários contam com “fogão”

A seção Foto Gambiarra caiu no gosto dos sindicalistas,
que têm usado suas câmeras para estampar as péssimas con-
dições a que os operários vêm sendo submetidos de Norte a
Sul do país. Seja durante o próprio trabalho, como mostra o
puleiro improvisado e  o marmiteiro, ou no “alojamento” precá-
rio, com colchões jogados sob o chão, os trabalhadores estão
sendo tratados como lixo pelo patronato. É hora do basta!

Envie sua foto denúncia para



Terminou por volta das 19 da última sex-
ta-feira (18) uma reunião entre o Sindi-

cato dos Trabalhadores da Construção
Civil de Rondônia, filiado à CUT, e o Minis-
tério Público Federal, em Porto Velho, após
mais de cinco horas.

No sábado (19), por solicitação da CUT
Rondônia e do Sindicato, estava marcada
uma audiência entre dirigentes sindicais
cutistas, a delegacia regional do Ministé-
rio do Trabalho e representantes da em-
presa Camargo Corrêa.

A CUT quer tratamento digno e huma-
nitário para os cerca de 15 mil trabalhado-
res que, segundo a Central, foram desalo-
jados por força policial e perambulam na
cidade de Porto Velho ou estão abrigados
em condições precárias, como num giná-
sio de esportes.

Por resultado da negociação com o sin-
dicato e a CUT, aproximadamente 3 mil
deles já receberam licença remunerada e
puderam voltar a suas regiões de origem.
A CUT reivindica que a medida seja es-
tendida a todos os trabalhadores, com
garantia de manutenção dos empregos,
até que o conflito seja solucionado.

PRESSÃO - O Sindicato, filiado à CUT,
está em negociação permanente com a
empresa, desde o início dos acontecimen-
tos, com o objetivo de encontrar uma so-
lução pacífica para os problemas.

A entidade informa também que não
estão ocorrendo depredações e assaltos
na cidade desde quinta-feira (17), quando

CUT RONDÔNIA E SINDICATO LUTAM POR TRATAMENTO
DIGNO AOS TRABALHADORES DA USINA DE JIRAU

Descumprimento de acordos com os trabalhadores e agressão foram  estopim para a revolta

os trabalhadores chegaram a Porto Velho.
As informações foram repassadas pelo
Raimundo Soares da Costa, o Toco, pre-
sidente do Sindicato.

Nas negociações, o sindicato também
está cobrando a responsabilidade da em-
presa contratante Camargo Corrêa, como
o descumprimento de acordos feitos com
os trabalhadores.

A CUT Rondônia não descarta o recur-
so a ação judicial contra a empresa.

Vista aérea dos alojamentos destruídos em Jirau: operários perambulam
Os conflitos – queima de ônibus, des-

truição de alojamentos, entre outros – tive-
ram início na terça-feira após um trabalha-
dor contratado diretamente pela empresa ter
sido agredido violentamente, segundo o sin-
dicato, por três motoristas terceirizados.
Esse teria sido o estopim, numa situação
de insatisfação que se estendia há muito
tempo, em função de más condições de tra-
balho e acordos não cumpridos.

Isaías Dalle/CUT Nacional

A Central Única dos Trabalhadores re-
toma as mobilizações em defesa da apro-
vação da Convenção 87 da Organização In-
ternacional do Trabalho (OIT), que dispõe
sobre a liberdade e a autonomia sindical.
Defendemos o cumprimento do acordo, as-
sinado com o governo, a CUT e as demais
centrais em agosto de 2008, que estabele-
ce que o imposto sindical deve ceder espa-
ço à contribuição da negociação coletiva.

Esse acordo prevê o envio por parte do
poder Executivo de projeto que caberá a
esta Casa parlamentar aprovar.

Ao mesmo tempo, reiteramos a neces-
sidade de pôr fim às práticas antissindicais,
com a punição exemplar a empresas e go-
vernos que, agredindo o direito dos traba-
lhadores e a própria Constituição, impedem
a livre associação, com chantagens e de-
missões.

Entre os dias 21 e 25 de março a CUT estará em Brasilia, a fim de dar maior visibilidade à pauta da classe trabalha-
dora. Nos dias 21 e 22 (segunda e terça), a CUT promove o Seminário Nacional sobre Reforma Tributária; 23 (quarta),
ocupação no Congresso, e nos dias 24 e 25 (quinta e sexta) faz reunião nacional. Abaixo, a íntegra da convocação

CUTISTAS EM BRASÍLIA DE 21 A 25 DE MARÇO POR
DESENVOLVIMENTO COM VALORIZAÇÃO DO TRABALHO

AVANÇAR - Mais do que nunca, o Bra-
sil precisa de desenvolvimento sustentável,
com distribuição de renda e valorização do
trabalho, e isso não se faz com juros altos,
corte de investimentos, contingenciamento
do Orçamento e suspensão de concursos
públicos. O protagonismo do Estado é es-
sencial para combater as desigualdades
sociais e regionais que ainda persistem,
bem como os impactos negativos da crise
internacional.

CRESCIMENTO - Retroceder a uma
política recessiva significa interromper o
ciclo de crescimento econômico baseado
no mercado interno e no aumento da renda
e dos investimentos. Além disso, é uma
política absolutamente ineficiente para com-
bater uma possível elevação da inflação,
pois as atuais pressões inflacionárias são
reflexo direto do aumento de preço das

commodities no mercado internacional, o
que acaba provocando, inclusive, uma alta
generalizada dos preços dos alimentos,
penalizando os mais pobres.

PROPOSTAS – Comprometida com o
Brasil e o povo brasileiro, a CUT propõe:
mudanças na política macroeconômica e
na estrutura tributária, formulação do orça-
mento da união, direcionamento de inves-
timentos produtivos, reforma política, redu-
ção da jornada de trabalho para 40 horas
semanais sem redução de salário, reforma
agrária, fim do fator previdenciário e o com-
bate às terceirizações. Estas são algumas
das reivindicações históricas do campo e
da cidade, dos trabalhadores da iniciativa
privada e do serviço público, para as quais
a CUT exige atendimento pelos governos e
patrões.

Mobilizar para conquistar!



Mesmo ainda sem um esclarecimento
preciso sobre a realidade concreta e

a dimensão dos acontecimentos, o que su-
cedeu e sucede em Jirau e na usina de
Santo Antonio, no Rio Madeira, é de extre-
ma gravidade – os mais graves desde o
começo do governo Dilma e mesmo ao lon-
go dos últimos anos no Brasil.

Vimos, com grande alegria, na década
recém terminada, que o Brasil começou a
reverter aquela que foi sua característica
social mais importante: a desigualdade ex-
trema, a injustiça flagrante. É a razão de
fundo, a mais importante, para que esse
projeto mereça o apoio forte de quem luta
pela construção de um outro Brasil possí-
vel e indispensável, uma sociedade solidá-
ria, humanista integrada.

Os acontecimentos de Jirau e da usina
de Santo Antonio apontam para um novo
tipo de conflito, já inserido na construção
da nova realidade de infra estrutura do
Brasil. As reclamações dos milhares de tra-
balhadores rebelados contra as condições
de trabalho da construtora Camargo
Correa referem-se a corte no pagamento
das horas extras, não reajuste do valor da
cesta básica, truculência de encarregados,
seguranças e motoristas e não pagamen-
to de participação nos lucros.

Isto é, direitos elementares não cumpri-
dos pela empresa, além de violência no
tratamento dos trabalhadores. Isso é ab-
solutamente inaceitável.

Empresas construtoras que têm tido todo
o apoio do governo brasileiro para realizar
obras, dentro e fora do Brasil, em pleno
governo dirigido pelo Partido dos Traba-
lhadores, que têm o apoio generalizado da
população, que até a pouco era presidido
por um ex-dirigente sindical, protagonizam
cenários sociais lamentáveis.

O governo tem que apurar imediatamente
os fatos, punir os responsáveis –especial-
mente dos atos de violência e arbitrarieda-
de contra os trabalhadores -, garantir seus
direitos sociais, incluído o pagamento ime-
diato dos atrasados e recolocar as condi-
ções com mínimas garantias de trabalho
para as dezenas de milhares de trabalha-
dores envolvidos nessas obras. O governo
deve manter na região observadores que
possam controlar as condições de traba-
lho, ser ouvidores das reclamações dos
trabalhadores e garantir que não voltem a
ocorrer situações como essas.

Uma grande quantidade de empresas
tem enriquecido muito com o forte impulso
econômico que o Brasil tem tido. Com mais
razão, portanto, elas têm que respeitar o
direito dos trabalhadores. A violação des-
ses direitos tem que ter atenção do gover-
no tanto quanto ou mais que o zelo pelo
cumprimento dos prazos das obras reali-
zadas. Afinal estamos querendo construir
um Brasil melhor antes de tudo para o seu
povo. É um bom momento para que se re-
conheça o papel fundamental e insubstituível
dos trabalhadores nessa construção, da
forma mais consequente: punindo os res-
ponsáveis pelo que eles estão sofrendo e
reconhecendo os direitos e o papel de
interlocutores centrais nas relações de tra-
balho também dessas imensas obras em
que o governo se empenha.

Que as lições que se tirem desses la-
mentáveis episódios permitam que eles
nunca mais se reproduzam e o papel e os
direitos dos trabalhadores se imponham
como questão de princípio na construção
do Brasil para todos.

Professor Emir Sader, na Carta Maior
www.cartamaior.com.br

CAMARGO CORREA: TRUCULÊNCIAS E VIOLAÇÕES
INACEITÁVEIS DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES


