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Trabalhadores comemoram vitória da greve com Luizinho, da Conticom/
CUT; Corumbá, da Fetricom-MS e Alex, do Sindicato de Bodoquena

Os trabalhadores (as) do Setor da
Construção, Montagem e Manutenção
Industrial e Afins de Mogi das Cruzes,
Guararema, Santa Isabel, Suzano, Poá,
Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba
aprovaram a proposta de reajuste salarial
de 9,75%.

Com o aumento, o piso salarial da
montagem e manutenção industrial ficou
em R$ 1.328,80 (R$ 6,04/hora); o do

trabalhador qualificado na construção foi
para R$ 1.086,80 (R$4,94/hora); o do não
qualificado R$ 910,80 (R$ 4,14/hora). O
índice é retroativo a 1º de maio e
representa mais de 3% de aumento real.

 AÇÃO - As mobilizações feitas pelo
Sindicato, presidido pelo companheiro
Josemar Bernardes André (foto) e pela
Federação Solidária agora se concentram
no cumprimento dos direitos garantidos

na Convenção Coletiva, como o tíquete-
refeição de, no mínimo, R$ 13,80.

MOGI DAS CRUZES-SP: PISO DA MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
AUMENTA PARA R$ 1.328,80 E O DO QUALIFICADO PARA R$ 1.086,80

PARALISAÇÃO DOS TERCEIRIZADOS DA PETROBRÁS
ARRANCA REAJUSTE DE 26% EM TRÊS LAGOAS-MS
Cesta básica pulou para R$ 240

Após paralisarem as atividades por uma
semana, os trabalhadores das empre-

sas terceirizadas da Petrobrás responsá-
veis pela ampliação da Usina Termoelétrica
Luis Carlos Prestes, em Três Lagoas (MS),
arrancaram reajuste salarial de 26%, o
maior registrado neste ano.

UNIDADE - Em assembleia realizada
na noite do dia 27 de maio, os operários
aprovaram a proposta negociada entre a
Conticom/CUT (Confederação Nacional
dos Trabalhadores nas Indústrias da Cons-
trução e da Madeira) e a Fetricom (Fede-
ração dos Trabalhadores nas Indústrias da
Construção e do Mobiliário do Mato Gros-
so do Sul) junto às empresas e a Superin-
tendência Regional do Trabalho e Empre-
go no Estado.

Pelo acordo, além do aumento de 26%,
estão incluídos o reajuste nas horas ex-
tras de 50% nos dias normais, 75% aos
sábados e 130% aos domingos; o valor
da cesta básica passou de R$ 90 para
R$240; estabilidade de três meses para
toda comissão. No período da greve a em-
presa garantiu o pagamento de um dia,
os demais serão compensados com uma
hora por dia.

CONQUISTA - “Foi um acordo sensa-
cional. Vale ressaltar que os vencimentos

na região não eram baixos. Com o reajus-
te os operários terão um salário maior do
que em muitas regiões de São Paulo”, co-
memorou Luiz Carlos de Queiroz, secre-
tário de Políticas Sociais da Conticom/
CUT, que acompanhou o processo.

O dirigente da Conticom lembra que “a
partir de uma situação lamentável, onde
houve casos de cárcere privado e falta de
disponibilidade de alimentação, a
Petrobrás deverá reavaliar os problemas
instalados dentro de suas terceirizadas”.
“O importante é fiscalizar e estar atento

para garantir que sejam respeitados os
direitos dos trabalhadores”, complementa
Webergton Sudário (Corumbá), presiden-
te da Fetricom

Para Luizinho, o próximo passo é dis-
cutir o Contrato Coletivo Nacional, aponta-
do pela Conticom como fundamental para
garantir melhorias nas condições de traba-
lho, igualando salários e benefícios em todo
o país. “A ideia é aproveitar as inúmeras
obras erguidas com recursos públicos para
vincular os investimentos a contrapartidas
sociais”, ressaltou o dirigente da Conticom.

O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis) emitiu recentemente a licen-
ça para instalação da usina de Belo Mon-
te, no rio Xingu, no Pará, liberando as obras
das barragens que formarão o terceiro
maior complexo hidrelétrico do mundo.

IBAMA EMITE LICENÇA PARA INSTALAÇÃO DA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE.
AGORA É AMPLIAR A FISCALIZAÇÃO PARA NÃO REPETIR ERROS DE JIRAU

Agora, cabe ao governo fazer com que
o projeto do PAC (Programa de Acelera-
ção do Crescimento) não repita os mes-
mos erros ocorridos na usina hidrelétrica
de Jirau, em Rondônia, onde a falta de fis-
calização possibilitou que as construto-
ras deitassem e rolassem, deixando os

operários abandonados, em condições
extremamente precárias.

ALERTA - Graves problemas com hi-
giene e superlotação de alojamentos, des-
locamento, dificuldade de contato com as
famílias e insalubridade provocaram uma
revolta que paralisou as obras.



OPERÁRIOS DE SÃO GABRIEL-MS FUNDAM SINDICATO

Em Manaus, o primeiro dia do mês
foi o último da vida do eletricista Fernando
Rodrigues Guimarães, 32 anos, a quarta
vítima fatal de acidente de trabalho em
seis dias na capital do Amazonas.

Funcionário da empresa Master´s Ins-
talações, Fernando morreu eletrocutado
na construção da Igreja de Jesus Cristo
dos Santos dos Últimos Dias, no bairro
Ponta Negra. O eletricista estava na área
onde está sendo construído o alojamento,
puxando um cabo guia que esbarrou num
quadro elétrico sem tampa há mais de duas
semanas. O responsáveis pela empresa
haviam sido alertados sobre o perigo do
quadro elétrico ficar destampado, mas não
foram tomadas providências.

ABUSO - No dia anterior, na mesma
obra, havia ocorrido acidente com um pin-
tor que caiu do andaime e teve ferimentos
leves. Apesar do eletricista morto ser fun-
cionário da Master´s, é a empresa MEI
Instalação Industrial Ltda responsável pe-
los serviços no quadro elétrico.

O Sindicato já tinha denunciado ao
Ministério Público do Trabalho (MPT) ir-
regularidades na obra, como falta de re-

feitório e de equipamentos de segurança.
“Há pelo menos 10 empresas nessa cons-
trução. Elas pediram um prazo para se
adequar e, infelizmente, acabou ocorren-
do a morte de um trabalhador”, informou

Cícero Custódio, diretor do Sindicato.
De janeiro a maio deste ano já foram

registrados nove acidentes com vítimas
fatais na construção civil, em todo o Es-
tado. Em 2010, foram 13 registros.

EMPRESA IRRESPONSÁVEL E CRIMINOSA PROVOCA MAIS UM
ACIDENTE FATAL EM MANAUS: OPERÁRIO MORRE ELETROCUTADO

Fernando Rodrigues Guimarães, 32 anos, morreu eletrocutado ao esbarrar
o cabo guia num quadro elétrico sem tampa há mais de duas semanas
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Os companheiros de São Gabriel, no interior do Mato Grosso
do Sul, fundaram recentemente o seu Sindicato. O evento foi

realizado na Câmara Municipal, com apoio do vereador Marcos
Paz e da Fetricom-MS (Federação dos Trabalhadores nas Indús-
trias da Construção, do Mobiliário e Montagem Industrial do Esta-
do do Mato Grosso do Sul).

Participaram pedreiros, marceneiros, serventes, carpinteiros,
pintores, gesseiros, funileiros, encarregados e mestres de obras,
trabalhadores na indústria do compensado, soldadores, trabalha-
dores na indústria da madeira, entre outros.

Na ocasião foi aprovado o estatuto do Sindicato e escolhida a
diretoria. Foram discutidos interesses gerais da categoria como o
direito à saúde, seguridade social, tabela de preços de serviços,
entre outros.

Fetricom-MS e Conticom-CUT investem no trabalho de base e ampliam representação

Em novo acidente fatal na CE-090, no quilômetro 12, uma Kombi que
carregava 12 operários da Construtora Cameron se chocou com um ca-
minhão deixando 6 trabalhadores mortos e 9 feridos.

VÍTIMAS FATAIS - Os operários trabalhavam na construção de um
edifício no Cumbuco, Caucaia. Perderam a vida no acidente: Ângelo Negrão
de Lemos, 36; Antônio Ferreira da Silva, 49, motorista do veículo; Antônio
Francimar Gomes, 33; Antônio Francisco da Silva, 31; e mais uma vítima
não identificada. Outro passageiro, Francisco Cristiano da Silva, 22, mor-
reu após chegar ao hospital.

A direção da Conticom expressa sua solidariedade com os compa-
nheiros e familiares das vítimas e manifesta apoio ao Sindicato dos Tra-
balhadores da Construção Civil da Região Metropolitana de Fortaleza na
luta pela melhoria das condições de transporte da categoria.

SUPERLOTAÇÃO - Conforme denúncia do Sindicato local, as condi-
ções dos ônibus, no qual estão sendo transportadas pessoas em pé,
podem levar a outro acidente, o que torna inadiável que as construtoras
estruturem a frota diminuindo a superlotação dos veículos.

INSEGURANÇA TOTAL NO TRANSPORTE  DE TRABALHADORES NO CEARÁ:
SEIS MORTOS E NOVE FERIDOS NA CE-090

Choque de kombi com caminhão: tragédia


