
CONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃO
www.conticom.org.brwww.conticom.org.br

CONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃO
conticom@conticom.org.brBOLETIM ELETRÔNICO Nº 229 - 28 DE MAIO A 4 DE JUNHO DE 2012

2020ANOSANOS

OPERÁRIOS DA REPLAN ARRANCAM AUMENTO DE 10,5%
Empresas vão avaliar e apresentar resposta sobre o plano de saúde de abrangência nacional

-
Os operários da construção civil da Re-

finaria de Paulínia (Replan)  conquis-
taram uma expressiva vitória na últi-

ma semana: reajuste salarial de 10,5%, PLR
(Participação nos Lucros e Resultados) de
R$ 2.000,00 e vale-alimentação de R$
420,00, além da manutenção das demais
cláusulas sociais e trabalhistas do acordo
anterior. O reajuste salarial representa um
aumento real de 5,62%.

MAIS SAÚDE  - Segundo o diretor do Sin-
dicato, Amilton Mendes, também houve avan-
ço na questão do plano de saúde. “As em-
presas concordaram em apresentar, num pra-
zo de seis meses, uma resposta sobre a
reivindicação que pede que o plano de saú-
de seja de abrangência nacional”. Muitos tra-
balhadores que atuam na REPLAN têm fa-
mílias em outras regiões do país, o que tor-
na a reivindicação socialmente justa.

Para o diretor do Sindicato, Ailton Marti-
nelli, houve também um avanço da cláusula
referente à PLR. "Para quem acumular até
16 horas de entradas atrasadas ou saídas
antecipadas receberá os R$ 2.000,00 reais
integrais. Para quem tiver até 24 horas, re-
ceberá R$ 1.000,00. Antes não havia esta
flexibilidade".

POSITIVO - Os dois diretores considera-
ram positiva a campanha salarial dos traba-
lhadores da REPLAN, que garantiu um rea-
juste dentro da média de outras refinarias. A
decisão da categoria de deu após as em-
presas terceirizadas que atuam na REPLAN
terem solicitado ao Tribunal Regional do Tra-
balho a instalação do dissídio coletivo, cujo
julgamento, de forma rápida e surpreenden-
te, estava marcado para o dia 13 de junho.

Amilton Mendes comanda assembleia que garantiu melhorias concretas

Mobilização unitária pôs patrões contra a parede e arrancou conquistas

Os companheiros do Espírito Santo suspenderam a greve por aumento salarial,
inIciada no último dia 7, até a próxima audiência de conciliação. De acordo com o
Sindicato dos Trabalhadores da Construção (Sintraconst/ES) foram paralisadas mais
de cinco mil obras, representando 50 mil operários.

Na última audiência de conciliação o Sindicato resolveu suspender o movimento,
que estava na Justiça, para não perder os dias parados e sinalizar que a proposta de
conciliação será aceita pelos trabalhadores, que agora aguardam a decisão patronal.

Dependendo de qual for a resposta na audiência que acontecerá nos próximos
dias, os trabalhadores podem retornar a greve.

Na última quinta-feira (24), os trabalhadores das empresas Tomé e Cesbe, que
estão executando as obras de expansão da Novelis em Pindamonhangaba, no inte-
rior paulista, aprovaram em assembleia a permanência da greve que começou no
último dia 13. Na segunda-feira (21), a audiência de conciliação terminou sem acor-
do, segundo o presidente do Sindicato da Construção Civil de Taubaté e Região.
Marco Antonio Ferreira. O Sindicato cobra da direção das duas empresas mudanças
nas condições de pagamento da PLR e da porcentagem das horas-extras, além da
retomada das negociações sobre os dias parados na greve. Atualmente, a Tomé
emprega cerca de 600 trabalhadores e a Cesbe 450.

GREVE SEGUE FORTE EM PINDAMONHANGABA-SP

ESPÍRITO SANTO SUSPENDE PARALISAÇÃO E AGUARDA JUSTIÇA

Em assembleia na portaria da Refina-
ria Presidente Bernardes de Cubatão na
última quinta-feira (24), os cerca de 16 mil
operários da construção civil decidiram
pela continuidade da greve.  A categoria
rejeitou a proposta conciliatória apresen-
tada um dia antes, em audiência no Tribu-
nal Regional do Trabalho (TRT-SP), e man-
tém a reivindicação pelos 10% de reajus-
te salarial. Os trabalhadores aguardam o
julgamento da paralisação.

MOBILIZAÇÃO CONTINUA
FIRME COM OS BRAÇOS
CRUZADOS EM CUBATÃO
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Faleceu na
sexta-feira, 18
de maio, o sindi-
calista Márcio
Pereira de Faria,
56 anos. Ele era
diretor do Sindi-
cato dos Traba-
lhadores da
Construção Civil,
Montagem e
Construção Pe-
sada do Sul Flu-
minense e esta-
va internado,
desde quarta-feira, 16, no Hospital Mu-
nicipal de Pinheiral.

O óbito foi causado por insuficiência
renal e diabetes. O corpo do sindicalis-
ta foi enterrado no sábado, 19, no Ce-
mitério Municipal Bom Jardim, no Reti-
ro. Casado, deixa a esposa, quatro fi-
lhos e três netos.

Carpinteiro aposentado, Márcio atuou
no Sindicato da construção civil ao lon-
go de 27 anos. Era militante do Partido
dos Trabalhadores (PT) e militante da
Central Única dos Trabalhadores (CUT)
regional, estadual e nacional.

 O velório do sindicalista contou com
as presenças de diretores e funcionári-
os do Sindicato, de várias lideranças
de outros sindicatos, dos movimentos
sociais e políticos da região, religiosos,
familiares e amigos. Grande guerreiro,
Márcio nos deixa seu exemplo de co-
ragem e luta.

CUT CONSEGUE A READMISSÃO DE 750
DEMITIDOS DAS OBRAS DA COMPERJ
Demissões ocorreram porque a Petrobrás cortou contrato com a Delta

A ação sindical desenvolvida pela Central Única dos Trabalhadores conseguiu a
garantia de recontratação de 750 companheiros das obras do Complexo Petroquímico
do Rio de Janeiro (Comperj) que haviam sido demitidos na semana anterior. As demis-
sões ocorreram porque a Petrobrás rescindiu o contrato que tinha com a construtora
Delta.

O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção e Montagem de São
Gonçalo, Itaboraí e região, filiado à CUT, tão logo soube das demissões, abriu negoci-
ações com a Petrobrás e outras empreiteiras que permanecem envolvidas na obra e
obteve a garantia de que todos serão readmitidos.

“A Petrobrás demonstrou nesse episódio importante compreensão do papel do sin-
dicato para impedir o impacto negativo sobre o trabalhador, que não tem responsabili-
dade sobre nenhum dos problemas que causaram o rompimento do contrato”, afirma o
presidente do sindicato, Manoel Vaz de Lima, o Manoelzinho.

A CUT Nacional emitiu nota oficial em que defendia rigorosa apuração sobre os
crimes cometidos por Cachoeira e empresários e políticos ligados ao esquema. Mas
cobrou que os trabalhadores a serviço da Delta tivessem garantia de emprego

Dos 750 trabalhadores que vão ser readmitidos, 450 são operários da construção
civil. Os demais são da área administrativa e, embora não representados oficialmente
pelo sindicato, foram beneficiados pela negociação e pelo acordo.

CAMPANHA SALARIAL AGITA MANAUS
E GANHA O REFORÇO DA CONTICOM

Em campanha salarial por 13% de au-
mento real, o Sindicato dos Trabalhado-
res da Construção Civil de Manaus ganhou
o reforço, na última sexta-feira (25), de
Claudio da Silva Gomes, presidente da
Conticom/CUT.

Presente na capital do Amazonas,
Claudinho se reuniu com o presidente do
Sindicato, Roberto Bernardes de Andra-
de; o secretário geral, Benony Pereira Ma-
mede, também secretário de Organização
da Conticom, e demais lideranças da ca-
tegoria, para incentivar a pressão junto ao
patronato por melhores condições de vida

e trabalho. Recentemente, após greve e
muita luta, os operários do Ramo conquis-
taram o direito à cesta básica no municí-
pio, o que impulsiona a luta agora tam-
bém por participação nos lucros, plano de
saúde e transporte especial em Manaus -
problema que só tem se agravado.

A luta da capital tem servido de refe-
rência para a categoria em todo o Estado.
Há pouco os companheiros de Coari, Ita-
coatiara e Parintins, que somam mais de
15 mil operários, garantiram salários e
condições de trabalho, além dos benefíci-
os, equiparados com Manaus.

Lideranças do Sindicato de Manaus reunidas com Claudinho, da Conticom

CONSTRUÇÃO EM LUTO
COM FALECIMENTO DO
SINDICALISTA MÁRCIO

PEREIRA DE FARIA

Márcio deixa
exemplo de luta

GUY RYDER É O NOVO
DIRETOR GERAL DA OIT

O britânico Guy Ryder é o novo
diretor-geral da Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT), eleito
por 30 votos a 26, após concorrer
com outros nove candidatos.

A eleição aconteceu nesta segun-
da-feira, 28 de maio, em Genebra,
na sede da OIT durante a 314ª reu-
nião da Organização. Votaram no
pleito todos os integrantes do Con-
selho de Administração, ou seja, 28
governos, incluindo o Brasil, 14 re-
presentantes dos trabalhadores e 14
representantes de empresários, to-
dos em mesmo nível de igualdade
e direito.


