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OPERÁRIOS ARRANCAM AUMENTO REAL DE 5%, CESTA
BÁSICA DE R$ 170 E MUDANÇA NA BAIXADA EM RONDÔNIA
Assembleia desta segunda-feira (18) aprovou proposta negociada com as usinas Jirau e Santo Antônio

Claudinho (Conticom), Vagner Freitas (CUT) e dirigentes do Sticcero
lideraram mobilização nas usinas e a pressão na mesa de negociação...

EDITAL

A Confederação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores nas Indústrias da
Construção e da Madeira Filiados à CUT – CONTICOM-CUT, neste ato representada
pelo seu presidente Sr. Vilmar Kanzler, vem por meio deste, convocar as entidades
sindicais dos trabalhadores nas indústrias da construção e da madeira filiadas à
CUT, em dia com suas obrigações estatutárias para participarem do VI Congresso
Nacional da CONTICOM-CUT, que se realizará no período de 19 à 21 de julho de
2011, no HOTEL CANTO DA ILHA, à Avenida Luiz Boiteus Piazza, 4810 – Ponta das
Canas – Florianópolis/SC, tendo como critério de participação o coeficiente de
delegados definidos pela Direção  de um delegado para cada 500 associados,
acrescido mais um a cada fração de 250+1 com o seguinte temário para discussão
e posterior aprovação: 1) Avaliação da situação dos trabalhadores do ramo; 2) Balanço
político e organizativo; 3) Plano de Ação; 4) Eleição da nova Direção. São Paulo, 18 de
abril de 2011

Vilmar Kanzler
Presidente CONTICOM-CUT

Após dar sinais de que poderia haver
uma greve geral, caso os represen-

tantes das construtoras das hidrelétricas
de Jirau e Santo Antônio, em Rondônia, não
demonstrassem interesse em atender as
reivindicações dos trabalhadores, as enti-
dades cutistas conseguiram fechar uma
proposta de acordo coletivo que contem-
pla os pontos essenciais destacados nos
canteiros de obras. Na manhã desta se-
gunda-feira, os operários das duas usinas
aprovaram o acordo e decidiram retornar
ao trabalho.

A comissão formada pelo Sticcero (Sin-
dicato dos Trabalhadores na Indústria da
Construção Civil de Rondônia), pela Con-
ticom e pela CUT havia definido a pauta
que trás como principais conquistas o re-
ajuste salarial de 11%, o aumento da ces-
ta básica de R$ 110 para R$ 170 e o pa-
gamento de 70% de horas extras entre
segunda e sábado – aos domingos é
110%. A proposta aprovada valerá para os
operários de ambas as usinas.

CONTRA PERSEGUIÇÃO - Outro item
importante foi a mudança da chamada
baixada, espécie de licença que os traba-
lhadores recebem para poder voltar à ci-
dade de origem. A partir de agora, esse
período iniciará e terminará aos finais de
semana, totalizando nove dias, sendo a
empreiteira responsável pelo fornecimen-
to das passagens aéreas para todas as
capitais servidas por vôos regulares.

O grupo de operários de Jirau e Santo
Antônio, que acompanhou todo o proces-
so da campanha salarial, também terá
estabilidade no emprego de um ano, como
forma de evitar retaliações.

MAIORES CONQUISTAS - “Onde os
trabalhadores se organizam e exercem
pressão, acaba ocorrendo negociação. O
índice de aumento conquistado em Jirau
e Santo Antônio é o maior de Rondônia e
superior à média do país”, destaca Cláu-
dio Gomes, representante da CUT e da
Conticom na mesa de negociação.

A observação de Claudinho se confir-
ma pelos números: o acordo representa
5% de aumento real, já descontado o ín-
dice de 5,91% de inflação registrada no
ano passado pelo IPCA (Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo). De
acordo com levantamento do Dieese, ape-
nas 15% das negociações conquistaram
ganhos de ao menos três pontos percen-
tuais acima da inflação.

Luiz Carvalho/CUT

...com o ministro do Trabalho, Carlos Lupi, debatendo com as empresas



Assista ao Programa nº 70 da
TV CUT: veja o lançamento da

Campanha pelo Trabalho
Decente nas obras da Copa

www.cut.org.br

TRABALHADORES APROVAM PAUTA DE REIVINDICAÇÃO
E INICIAM CAMPANHA SALARIAL NAS OBRAS DA REPAR
A assembleia realizada na manhã

de 12 de abril (terça-feira) em
Araucária deu a largada à Campanha
Salarial 2011 nas obras e manuten-
ção da Refinaria Presidente Getúlio
Vargas (Repar) e Vale Fertilizantes.

Cerca de 17 mil trabalhadores que
atuam nos dois parques industriais
aprovaram a pauta de reivindicações
proposta pela Central Única dos Tra-
balhadores do Paraná (CUT-PR) e cin-
co sindicatos filiados que represen-
tam as diferentes categorias que exe-
cutam as obras (Sindipetro PR/SC,
Sindimont-PR, Sintracon Curitiba,
Sintrapav-PR e Sindiquímica-PR).

PRESSÃO - A pauta de reivindi-
cações prevê a reposição da inflação
acumulada nos 12 meses que ante-
cedem a data-base (junho), 33% de
reajuste nos pisos salariais, 10% de
ganho real nas demais remunera-
ções, horas-extras de 100% nos dias
normais e 200% aos domingos e feria-
dos, além de Participação nos Lucros
e Resultados (PLR) equivalente a dois
salários-básicos. “Chegamos a es-
ses índices com base na equipara-
ção com os salários e benefícios pra-
ticados em obras de outras refinarias
no país. Também buscamos em âm-
bito nacional o estabelecimento de
um piso mínimo para todas as obras
do Programa de Aceleração do Cres-
cimento”, afirmou Roni Barbosa, pre-
sidente da CUT-PR.

PAUTA MAIS AMPLA - A assem-
bleia ainda aprovou o aumento da aju-
da de custo de R$ 270,00 para R$
500,00, cesta-natalina de R$ 300,00,
abono salarial de R$ 600,00, diminui-
ção do contrato de experiência para
no máximo 30 dias, aviso-prévio de
60 dias e redução da jornada sema-
nal de trabalho de 44 para 40 horas
semanais, sem reflexos nos salários,
aumento da tabela de folga para os
trabalhadores de outras cidades e
estados, entre outros.

A pauta de reivindicações será en-
tregue a todas as empresas e consór-
cios das obras e manutenção da Repar
e Vale Fertilizantes para dar início às
negociações da Campanha Salarial.

CUT-PR

Categoria reivindica 33% de reajuste, 10% de ganho real nas demais remunerações e PLR equivalente a dois salários-básicos

28 DE ABRIL: DIA MUNDIAL
EM MEMÓRIA ÀS VÍTIMAS
DE ACIDENTES DE TRABALHO

Rumo à vitória: 17 mil operários da Repar dão largada à campanha salarial

No próximo 28 de abril, homens e mu-
lheres de todo o mundo voltam a lembrar a
data em memória às vitimas de acidentes
de trabalho. O dia foi escolhido em razão
de um acidente que matou 78 trabalhado-
res em uma mina no estado da Virgínia,
nos Estados Unidos, em 1969. A Organi-
zação Internacional do Trabalho (OIT), des-
de 2003, consagra a data à reflexão sobre
a segurança e saúde no trabalho.

BRASIL - Em nosso país, a data foi ins-
tituída como o Dia Nacional em Memória
das Vítimas de Acidentes e Doenças do Tra-
balho em maio de 2005, pela Lei nº 11.121.

“O fato é que em todo o planeta, mi-
lhões de trabalhadores se acidentam e cen-
tenas de milhares morrem no exercício do
trabalho a cada ano. No Ramo da constru-
ção, particularmente, impressiona o núme-
ro de operários lesionados, mutilados ou
mortos”, afirma Luiz de Queiroz, secretá-
rio de Políticas Sociais da Conticom/CUT.
De acordo com Luizinho, “esta realidade
pode e deve ser mudada com mais investi-
mentos em prevenção, maior fiscalização
e cobrança por parte das autoridades em

cima das empresas, que tratam o traba-
lhador como objeto descartável”.

PREVENÇÃO -  Para a Conticom, fri-
sou, o investimento na prevenção é essen-
cial para garantir a qualidade de vida. To-
dos os anos no Brasil são gastos bilhões
em recursos públicos com os acidentes de
trabalho, pois a parte majoritária da assis-
tência é prestada pelo Sistema Único de
Saúde (SUS) e os benefícios por incapaci-
dade temporária ou permanente, bem como
as pensões por morte dos beneficiários,
são arcados com os recursos do sistema
de Previdência Social.


