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2020ANOSANOS

Categoria consolida avanços

OPERÁRIOS PARALISAM 98% DAS OBRAS NA GRANDE VITÓRIA E REGIÃO

Grevistas reivindicam equiparação salarial: 14,4%

Trabalhadores da construção e
montagem aderiram em massa à
greve convocada pelo Sindicato
dos Trabalhadores da Construção
do Espírito Santo (Sintraconst/
ES) e paralisam 98% das obras
em toda a Grande Vitória e região.

EQUIPARAÇÃO - As negocia-
ções para o fechamento da Con-
venção Coletiva de Trabalho (CCT)
não avançaram e os trabalhado-
res estão fechando os canteiros.
O movimento reivindica aumento
de 14,4% (equiparação com os reajustes
concedidos nas áreas industriais), melho-

rias no auxílio alimentação e no plano de
saúde.

LUCROS - Conforme o presiden-
te do Sintraconst, Paulo Perez (Ca-
rioca), “os patrões da construção
civil e montagem compõem hoje um
dos segmentos mais lucrativos da
economia brasileira, inclusive com
incentivos do governo federal, e eles
têm condições, sim, de oferecer um
reajuste salarial que garanta ganhos
reais para os trabalhadores”. Cario-
ca ainda afirma que a tendência da
greve é partir para a radicalização,
já que o Sinduscon tem se negado

a negociar de forma sensata as reivindi-
cações da categoria.

GREVE NO COMPERJ CONQUISTA 10,5% DE REAJUSTE
Em assembleia na última quarta-feira

(9), os operários do Comperj (Com-
plexo Petroquímico do Rio de Janeiro) vo-
taram pelo fim da greve que durou quase
um mês. Apesar de não contemplar os
12% de reajuste salarial reivindicado, a
categoria aceitou a proposta de 10,5%
como condição mínima. A decisão foi de-
liberada diante da negativa do sindicato
patronal em discutir outro valor, prometendo
ingressar com pedido de julgamento de
dissídio na Justiça do Trabalho.

VALE ALIMENTAÇÃO DE R$ 300 - Com
o reajuste de 42,8% no vale alimentação,
passando para R$ 300,00, mais o aumen-
to salarial, a maioria dos trabalhadores
conseguirão superar os 12% reivindicado.

“Foi uma greve vitoriosa. Conseguimos
um reajuste considerável se lembrarmos
que o índice de inflação registrado no pe-
ríodo foi 5,85%. Vale destacar também a
união dos trabalhadores e o fortalecimen-
to do Sindicato nas últimas negociações.
Nesta greve conseguimos despertar nos
trabalhadores a consciência de luta e

união para superar os desafios”, celebra
Manoel  Vaz, presidente do Sindicato dos
Trabalhadores da Construção, Montagem,
Manutenção e Mobiliário de São Gonça-

lo, Itaboraí e Região (Sinticom).
Pelo acordo, todas as empresas em ati-

vidade na obra do Comperj vão aderir ao
Pacto Nacional da Construção.

Acordo garante que empresas vão aderir ao Pacto da Construção

A Convenção Coletiva negociada pela
diretoria do Sindicato dos Trabalhadores
da Construção Civil, Montagem e Cons-
trução Pesada do Sul Fluminense com o
Sindicato Nacional da Indústria da Cons-
trução Pesada (SINICON), na última se-
gunda-feira (7), garante reajustes de 10%
a 20,84%.

BENEFÍCIO - A conquista beneficiará
aproximadamente cinco mil trabalhadores
da base territorial da entidade, formada
pelos municípios de Volta Redonda, Bar-
ra Mansa, Resende, Itatiaia, Quatis, Por-
to Real e Rio Claro.

SINDICATO SUL FLUMINENSE GARANTE REAJUSTES
DE 10% A 20,84% PARA A CONSTRUÇÃO PESADA

Além dos índices conquistados, a con-
venção coletiva assegurou também  uma
cesta básica de R$ 120,00 e um abono
de Participação nos Lucros e Resulta-
dos (PLR) que chega a 80% do salário
nominal. Outra vitória foi o aumento real
de 4.37%, superior a inflação do perío-
do, garantido aos trabalhadores que re-
cebem acima da tabela salarial e alcan-
çaram o reajuste de 10%. Para aqueles
que ganham o piso estabelecido os rea-
justes podem chegar até a 20.84%.

GANHOS SIGNIFICATIVOS - “Con-
sideramos essa Convenção uma das me-
lhores do Brasil, com ganhos significati-
vos para a melhoria da qualidade de vida
dos trabalhadores”, diz o presidente do
Sindicato, o sindicalista Dejair Martins.

Aproximadamente cinco mil operários
terão PLR que chega a 80% do salário
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Encontro realizado em Guarulhos-SP reuniu 32 dirigentes e assessores de oito estados

SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO DA CONTICOM REFORÇA IMPORTÂNCIA
DAS REDES SOCIAIS PARA A DEMOCRATIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO

O 1° Seminário de Comunica-
ção da Confederação Nacio-

nal dos Trabalhadores nas Indús-
trias da Construção e da Madeira
(Conticom/CUT) reuniu nesta ter-
ça e quarta-feiras, dias 8 e 9 de
maio, na cidade de Guarulhos, na
Grande São Paulo, 32 participan-
tes de oito estados: BA, MG, MS,
PB,RJ,SC, SP e RO.

O evento, que reuniu dirigentes
e assessores, iniciou com uma
breve apresentação de todos os
participantes, que relataram suas
experiências e expectativas em
relação ao encontro, bem como os desa-
fios colocados para manter a categoria
informada sobre a luta por melhores con-
dições de vida e trabalho. Em seguida
aconteceram palestras dos assessores de

O encontro agrupou as entidades, for-
talecendo o vínculo entre os seus dirigen-
tes e assessores, para melhor desenvol-
ver o trabalho de comunicação com a base,
criando uma rede entre os sindicatos, fe-
derações, Conticom e a CUT, com foco
nos trabalhadores, agilizando a troca de
informações e experiências.

Seminário contou com oficinas, palestras e debates

CONFEDERAÇÃO DEBATE JURO MENOR
E PARTICIPAÇÃO NA CUT NACIONAL

CONSOLIDAÇÃO DA REDE SINDICAL E COMUNICAÇÃO COM A BASE É FUNDAMENTAL

No último sábado (12), a Associação
dos Aposentados do Sindicato dos Tra-
balhadores nas Indústrias da Constru-
ção e do Mobiliário de Itapevi, no interi-
or paulista, comemorou com festa os
21 anos de fundação.

A concorrida atividade na sede do
Sindicato congregou além dos aposen-
tados, muitos amigos e colaboradores.

comunicação da CUT Nacional, Leonardo
Wexell Severo, editor do Portal do Mundo
do Trabalho, e de Alex Capuano,  respon-
sável pelas mídias sociais, que relataram
a importância da democratização da co-

municação para uma efetiva liber-
dade de expressão no país, já que
o setor é monopolizado por poucas
famílias.

Os assessores também aborda-
ram a relevância das novas tecno-
logias da informação para o emba-
te político e ideológico em defesa
dos trabalhadores contra os inte-
resses do capital, demonstrando
como as mesmas vêm se somar
aos instrumentos de comunicação
já existentes, como o tradicional
boletim impresso.

Posteriormente, houve um deba-
te onde os participantes puderam fazer
questionamentos e colocações em rela-
ção à comunicação, mídias sociais e par-
ticipação digital entre sindicatos e traba-
lhadores.

Dentre os temas abordados destacam-
se as redes sociais como ferramentas im-
portantes e de grande alcance no que diz
respeito à comunicação, já que cada vez
mais as pessoas utilizam a internet para
divulgar as noticias de cada localidade.

No segundo dia, os participantes foram
divididos em grupos de trabalho para a

montagem de um blog de comunicação
com textos, fotos, vídeos e redes sociais.
Ao final, houve uma avaliação coletiva com
um balanço sobre o conteúdo ministrado
durante o seminário, que reforça a luta dos
trabalhadores da construção e da madei-
ra por mais conquistas e pela democrati-
zação da comunicação.

A Direção da Conticom se reuniu nos
dias 10 e 11, na cidade de Guarulhos, na
Grande São Paulo. Em sua abertura es-
teve presente o secretário geral da CUT,
Quintino Severo, que fez a análise de con-
juntura, onde destacou a importância da
redução dos juros da Caixa Econômica
Federal e do Banco do Brasil e introdu-
ziu a discussão da caderneta de poupan-
ça e dos reflexos na moradia.

O presidente da Conticom, Claudio da
Silva Gomes, passou o quadro de mobi-
lizações nacionais e estaduais realiza-

das pelo Ramo e seus
resultados, enfatizan-
do a necessidade da
entidade estar repre-
sentada através do se-
tor da construção e do
mobiliário no Plano
Brasil Maior. A reunião tratou também so-
bre a campanha contra o imposto sindical
- e sua substituição pela contribuição ne-
gocial - e da participação da entidade nos
Congressos das CUTs estaduais e no Con-
gresso Nacional da CUT discutindo a im-

portância do segmento estar inserido na
direção nacional da entidade.

SAÚDE E SEGURANÇA - Além disso,
a direção fez o planejamento dos próxi-
mos meses, quando deverá ser organiza-
do o Seminário de Saúde e Segurança.

APOSENTADOS DO SINDICATO DE ITAPEVI-SP
COMEMORAM  21 ANOS DA SUA ASSOCIAÇÃO SINTICOMEX DE PEDRO LEOPOLDO-MG INOVA E CRIA BANCO DE EMPREGOS ONLINE

O Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias da Construção, do Mobiliário e da
Extração de Mármore, Calcário e Pedras de Pedro Leopoldo e região (SINTICOMEX),
em Minas Gerais, mostra que está antenado com os anseios do trabalhador.

O Sindicato criou o Banco de Empregos Online, onde o trabalhador que desejar,
ao homologar a sua rescisão de trabalho no Sindicato, autoriza a divulgação de seu
nome como candidato a alguma vaga na sua área. Semanalmente o SINTICOMEX
encaminha a todas as empresas da região a lista dos profissionais disponíveis e as
empresas que tiverem interesse acionam o sindicato solicitando os contatos daque-
les trabalhadores que precisarem. Os nomes ainda ficam disponíveis no site por
um mês facilitando a reinserção dos trabalhadores.

Quintino Severo, da CUT Nacional, fez análise de conjuntura


