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APÓS ACORDO, OPERÁRIOS ENCERRAM GREVE NA COMPERJ,
O MAIOR POLO PETROQUÍMICO DA AMÉRICA LATINA

Sindicato e Conticom/CUT comandaram vitoriosa paralisação contra a truculência e a intransigência patronal

Os operários que atuam na expansão
do Complexo Petroquímico do Rio de

Janeiro (Comperj), voltaram ao trabalho na
última sexta-feira após demonstrar que não
há truculência que resista à determinação
e à mobilização unitária da categoria.

Os trabalhadores encerraram a parali-
sação iniciada no dia 8 após arrancarem
um acordo que inclui como principais itens
a elevação do abono salarial para R$ 160,
o fim da coparticipação no pagamento dos
planos de saúde e o custeamento de via-
gens para visita aos familiares, tanto para
aqueles que estão alojados, quanto para
os que vivem em repúblicas e atuam nas
obras. Dos dias parados, ficou acertado
que apenas quatro serão compensados,
um a cada mês.

O único ponto pendente foi a equipara-
ção dos salários aos de outros operários
de empresas da região. Tema que certa-

mente fará parte da mesa em fevereiro,
mês da data-base da categoria.

“Avaliamos que foi uma greve vitoriosa,
porque mesmo fora da data-base e sem
tempo para trâmites legais de lei de gre-
ve, conseguimos abrir um espaço para
negociar, conquistamos avanços e um
abono que serve como paliativo até entrar-
mos de vez na nossa campanha salarial”,
diz Marcos Hartung, secretário de Forma-
ção da Conticom/CUT.

TERCEIRIZAR É PRECARIZAR – Ape-
sar de vitoriosa, a mobilização escancara
a forma truculenta como as empresas ter-
ceirizadas tratam os trabalhadores, sem
abrir um canal de diálogo e negando-se a
cumprir o que foi acordado com a contra-
tante direta, nesse caso, a Petrobrás.

“O consórcio não quis negociar e a res-
posta do sindicato patronal foi a ação no
TRT”, afirmou o presidente do Sindicato

dos Trabalhadores da Construção Civil e
Mobiliário de São Gonçalo, Itaboraí e Re-
gião, Manoel Vaz, no início da greve.

Já o coordenador do Grupo de Traba-
lho da Montagem Industrial da Conticom,
Amilton Santos, também alertou que mes-
mo a postura da estatal não é nada ani-
madora. “A Petrobrás diz que contrata ser-
viço, não trabalhadores. Ou seja, eles não
se envolvem nesse problema”, aponta.

O início da resolução da questão deve
chegar em breve: após muita pressão da
CUT, um grupo tripartite formado por tra-
balhadores, empresários e governo deve
divulgar no final do mês um Compromisso
Nacional para Aperfeiçoar as Condições
de Trabalho na Indústria da Construção,
que trata de temas como a representação
sindical no local de trabalho e práticas sin-
dicais.

LUIZ CARVALHO/CUT

Para votar, basta acessar o site da CUT (www.cut.org.br)
ou entrar diretamente no endereço do prêmio

(http://premio.cut.org.br) e escolher seus candidatos

AJUDE A ESCOLHER OS VENCEDORES DO PRÊMIO CUT DEMOCRACIA E LIBERDADE SEMPRE. VOTE!AJUDE A ESCOLHER OS VENCEDORES DO PRÊMIO CUT DEMOCRACIA E LIBERDADE SEMPRE. VOTE!

A Central Única dos Trabalhadores do
Paraná (CUT-PR) promoverá no próximo
dia 29 de novembro, às 9h30, uma audiên-
cia pública para discutir o papel do traba-
lhador na Copa de 2014. O evento será
realizado no 4º andar do anexo I da Câ-
mara Municipal de Curitiba e terá a pre-

sença de trabalhadores, do Ministério
Público, empresários e do setor público.
Os participantes poderão conhecer
melhor os projetos já preparados para o
evento esportivo e dar suas sugestões
para melhorar a organização e também
as relações de trabalho.

CUT-PARANÁ DEBATE A COPA 2014 E OS TRABALHADORES
DIA 29 DE NOVEMBRO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA

Amilton e Marcão: greve vitoriosa



A mobilização dos trabalhadores da Vo-
torantim, aliada à negociação efetua-

da pela diretoria do Simencal (Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias de Ci-
mento, Cal e Gesso de Rio Branco do
Sul), fez a empresa apresentar nova con-
traproposta. Após decidir na semana pas-
sada, em assembleia, pela paralisação
dos serviços prestados à empresa a par-
tir de quarta-feira (16), os trabalhadores
reconsideraram a mobilização após uma
mudança de postura da empresa ao envi-
ar nova proposta à categoria. Com uma
nova alternativa nas mãos, os trabalha-
dores decidiram por 284 votos a favor da
proposta. Foram 197 contrários, além de
um voto nulo

VALORIZAÇÃO - “Foi um avanço con-
siderável que a categoria conquistou, mas
isso em função da mobilização ocorrida
e por este motivo a empresa voltou atrás
e fez uma nova proposta. Ainda há muito
o que melhorar, mas sem dúvida, foi um
grande avanço”, avalia o presidente da
CUT-PR, Roni Barbosa.

Com a nova proposta os trabalhado-
res alcançaram um aumento real de 2%,
o piso também foi reajustado para R$ 900
tendo uma ampliação de 11%, além do
aumento no vale alimentação que passa-
rá para R$ 250 contra os R$ 164,50 ante-
riores, um aumento de 51%. O reembol-
so do material escolar e o vale farmácia
também foram rejustados para R$ 130 e
R$ 70 respectivamente.

Na semana passada a Federação dos Trabalhado-
res da Construção Civil e Madeira do Mato Grosso do
Sul se reuniu com a administração da Votorantim para
debater questões relativas ao salário e às condições
de trabalho.

Participaram da reunião o coordenador nacional das
Cimenteiras da Conticom/CUT, Alex Lima de Albuquer-
que; o presidente da Federação do MS e secretário
nacional de Comunicação da Conticom, Webergton Su-
dário (Corumbá), e a presidente regional do Sindicato,
Laura Helena.

Na próxima quinta-feira, 24, em assembleia com a
presença do Sindicato e da comissão de trabalhado-
res, os operários definirão a pauta de reivindicações.

PARANÁ ARRANCA AUMENTO REAL NA VOTORANTIM
Reajuste no Piso, aumento no vale alimentação, no material escolar e no vale farmácia pôs fim a paralisação

“Com a proposta ainda ampliamos o
valor das horas extras que passam a ser
de 100%, quando antes era 50%”, explica
o presidente do Simencal, Manoel de Oli-
veira. Com o fim do impasse, a categoria
agora volta a atenção para discutir a nova
PPR (Programa de Participação nos Re-
sultados) que, por muito pouco, não tra-
vou um acerto imediato da categoria com
os patrões.

Na avaliação do presidente da CUT-PR,
Roni Barbosa, a ausência de uma melho-
ra consistente neste ponto quase foi res-

ponsável pela votação apertada na aprova-
ção da proposta. “Muito embora o avanço
tenha sido considerável, e por isto a apro-
vação, o ponto da PPR ficou travado e pou-
co andou. Com isso, por muito pouco uma
greve não foi deflagrada. Mas, nas urnas,
esta votação deixa o recado para a em-
presa. Os trabalhadores estão mobiliza-
dos e é preciso avançar também no PPR”,
completa Barbosa. Atualmente o plano da
empresa é dois salários e meio ao final do
ano com possibilidade chegar a três caso
as metas sejam ultrapassadas em 100%.

Presidente da CUT-PR, Roni Barbosa (esq.), acompanhou a assembleia

Os companhei-
ros que trabalham
nas indústrias de
mármores e cerâ-
mica branca no
Estado de São
Paulo tiveram rea-
juste de 9,98% e
9,45% no piso sa-
larial, respectivamente.

O reajuste conquistado pela Federa-
ção Solidária da Construção e da Madei-

FEDERAÇÃO SOLIDÁRIA DA CONSTRUÇÃO E DA MADEIRA DE S.PAULO GARANTE
REAJUSTE DE 9,98% NO PISO SALARIAL DO MÁRMORE E 9,45% NA CERÂMICA

ra vale desde o dia 1º de
outubro e as diferenças
devem ser pagas junto
com os salários de novem-
bro. O piso salarial é de
R$ 921,80 para o mármo-
re e R$ 1.007,60 para a
cerâmica.

A Participação nos Lu-
cros e Resultados (PLR) para as empre-
sas que não implantaram o programa fi-
cou garantida a todos os trabalhadores.

Para os companheiros do mármore ela
será de R$ 564,86 divididos em duas par-
celas no valor de R$ 282,43, a primeira
deverá ser paga em 1º de abril e a segun-
da em 30 de setembro do ano que vem.
Para os trabalhadores da cerâmica bran-
ca será de $ 571,22, paga em duas par-
celas de R$ 285,65. A primeira deverá
ser paga em março e a segunda em se-
tembro de 2012.

A cesta básica do mármore e da ce-
râmica será igual, de 32 kg.

FEDERAÇÃO DO MS SE REÚNE COM A VOTORANTIM
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Líderes sindicais representantes dos
trabalhadores de dez das 12 obras dos

estádios que receberão as partidas da
Copa do Mundo de 2014 se reuniram quin-
ta-feira (17) com a ICM (Internacional dos
Trabalhadores da Construção e da Madei-
ra) na capital paulista e definiram uma
pauta única de reivindicações para nego-
ciar com as indústrias da construção.
Diante dos problemas, ocorreram  pelo
menos 12 greves nas obras dos estádios
em 2011. O documento será entregue à
CNI (Confederação Nacional da Indústria),
ao Ministério do Trabalho e à Secretaria
Geral da Presidência da República até o
final deste ano.

PRIORIDADES - Os pontos principais
são a criação de um piso salarial nacio-
nal para os operários, baseado no valor
mínimo praticado em São Paulo, de R$
968. Sobre este valor seria aplicado um
adicional correspondente ao crescimento
do faturamento do setor da construção
civil em 2011 (11,9%), mais a inflação do
período.

ACRÉSCIMOS - Além disso, foram in-
corporados à pauta vale-alimentação de
R$ 300, plano de saúde extensivo aos fa-
miliares dos trabalhadores, pagamento de
participação nos lucros no valor de dois
salários e pisos para adicionais noturnos,
hora-extra de 80% em dias de semana,
100% aos sábados e 150% aos domin-
gos e feriados; e folga familiar de cinco
dias a cada 60, a começar em uma se-
gunda-feira e somando-se às folgas de sá-
bado e domingo, para o trabalhador voltar

CONTICOM PARTICIPA DA REUNIÃO DA ICM COM REPRESENTANTES
DOS TRABALHADORES NAS OBRAS DA COPA DO MUNDO DE 2014

Conticom/CUT foi representada pelo seu secretário de Relações Internacionais, Domingos Oliveira Davide

Encontro da Internacional da Construção e da Madeira definiu a entrega de uma pauta única de reivindicações
à sua cidade de origem e ver a família. À
Fifa será levada a reivindicação de pelo
menos um ingresso para cada trabalha-
dor dos estádios.

ARTICULAÇÃO - Desde março de
2010 a ICM articula com os sindicatos das
cidades-sedes da Copa a criação de uma
frente única para negociar com as emprei-
teiras que tocam as obras da Copa.

A Conticom/CUT esteva representada
pelo seu secretário de relações internacio-
nais, Domingos de Oliveira Davide, que
destacou a determinação da Confedera-
ção, suas Federações e Sindicatos, de
fortalecerem os laços de unidade e mobi-
lização com vistas à garantia de um Con-
trato Coletivo Nacional que garanta salá-
rio digno e trabalho decente.

Pisos salariais unificados
Cesta básica de R$ 300
PLR de 2 salários-base
Plano de saúde extensivo a familiares
Hora extra de 80% de segunda a sexta, 100%
aos sábados e 150% aos domingos e feriados
Garantia de organização no local de trabalho
Adicional noturno de 50%
Folga familiar de 5 dias úteis a cada 60 dias
trabalhados
Implantação de melhores condições de saúde
e trabalho nas frentes de serviço
Contrato de experiência de 30 dias

PRINCIPAIS REIVINDICAÇÕES:
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