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2020ANOSANOS

RAMO DA CONSTRUÇÃO AMPLIA REPRESENTAÇÃO E SE
FORTALECE NOS CONGRESSOS ESTADUAIS DAS CUTS
Paulo Marcelo, secretário geral da Conticom, assume presidência da CUT na Paraíba

-

Confira a lista dos dirigentes do ramo
eleitos nos congressos estaduais já
ocorridos:

AMAZONAS - Benony Mamede Pereira
- secretario de Saúde; Berenício de Souza
Lima - secretario de Organização; Cícero
Custódio da Silva e Keila Moraes- direção

ESPÍRITO SANTO - Obadias de Souza
Filho - secretario de Organização; Fidelci-
no Pereira de Oliveira - Igualdade Racial;
Janilton José da Silva, Aurea Rios Santos,
Maria Conceição Pereira e Francisco Aze-
vedo Amorim - direção; Maria de Fátima
Gonçalves da Rocha - Conselho

PARAÍBA - Paulo Marcelo de Lima, pre-
sidente; Edmilson da Silva Souza, direção;

PIAUÍ  - Raimundo Nonato Ibiapina; vice-
presidente; José Gomes Marques e Car-
los Magno Teixeira da Silva, direção

PARANÁ  - José Alexandre dos Santos,
secretário de Relações de Trabalho; Rai-
mundo Ribeiro dos Santos Filho, direção;
José de Oliveira Lima - Conselho

RONDÔNIA - Raimundo Enelcio Perei-
ra, secretário geral; Alcires Queiroz Bem
Vindo Nazário, secretário de Relações de
Trabalho; Raimundo Soares da Costa, Cris-
tiano Tavares de Brito e Elioni Sebastião
de Laia, direção

SÃO PAULO - Aparecida Maria Mene-
zes, direção e Cladeonor Neves da Silva,
coordenador de Subsede

O peso da construção e sua crescente partici-
pação nas lutas e vitórias da classe trabalhadora,
como as mobilizações e paralisações nas obras
da Copa, de infraestrutura - como Jirau e Santo
Antônio -, e nos canteiros de todo o país, por tra-
balho decente e salário digno, têm se traduzido,
em vários Congressos Estaduais da CUT, na elei-
ção de dirigentes operários eleitos para as dire-
ções da Central. O reconhecimento da importan-
te contribuição dada pelo Ramo reforça o com-
promisso da Conticom/CUT em avançar cada vez
mais na presença junto à base e na qualificação
política e ideológica de seus dirigentes, para que
estejam cada vez mais à altura dos desafios da
luta pelo desenvolvimento nacional, com valoriza-
ção do trabalho e distribuição de renda.

Destacamos nesta edição a eleição na Paraí-
ba, onde o novo presidente é Paulo Marcelo, se-
cretário geral da Conticom/CUT e presidente do
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Cons-
trução e do Mobiliário da Grande João Pessoa
(Sintricon).

Secretário geral da Conticom e presidente do Sintricom da Grande João
Pessoa, Paulo Marcelo (Paulinho), foi eleito presidente da CUT-PB

Com data-base em 1º de maio, os
trabalhadores da construção civil que
atuam na Rhodia, em Paulínia-SP,
estão em greve desde segunda-feira
(28) exigindo aumento salarial. Ao
todo são cerca de 200 operários que
atuam nas empresas terceirizadas
das áreas da construção civil, manu-
tenção e montagem industrial.

REIVINDICAÇÕES - Segundo o
diretor do Sindicato da Construção
Civil e Mobiliário de Campinas e Re-
gião, Ailton Martinelli, as principais
reivindicações são reajuste salarial de
10% e vale alimentação de R$
400,00, além da manutenção das
demais cláusulas sociais e econô-
micas conquistadas. “Fechamos um
acordo salarial na semana passada
na Replan de 10,5% e vale alimenta-
ção de R$ 420,00. Aqui na Rhodia

OPERÁRIOS DA RHODIA CRUZAM OS BRAÇOS E REIVINDICAM
REAJUSTE SALARIAL DE 10% E VALE ALIMENTAÇÃO DE R$ 400

não pode ser diferente”, destaca Mar-
tinelli.

MOBILIZAÇÃO - As empresas ter-
ceirizadas oferecem reajuste salari-
al de 7,47% e vale-alimentação de
R$ 300,00. “Vamos manter nossa
mobilização para exigir que as em-
presas apresentem uma contrapro-
posta que atenda às reivindicações
dos trabalhadores”, afirma o diretor.

Sindicato fortalece pressão

O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Pesada de Angra
dos Reis-RJ informou que no dia 21 de maio, no canteiro de obras da Usina
Nuclear de Angra 3, ocorreu um acidente fatal. O montador de andaimes Odenir
Balbino da Silveira, prestador de serviço na Empresa Andrade Gutierrez, mor-
reu após ser atingido na cabeça por um perfil (viga), de cerca de 60 quilos e um
metro e meio de altura, que caiu de uma altura de 15 metros. A entidade está
aguardando o resultado das investigações e prestando todo apoio à família.

ACIDENTE CAUSA VÍTIMA FATAL NA USINA DE ANGRA 3
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FALTA DE PAGAMENTO LEVA TRABALHADORES DA DELTA
A PARALISAREM ATIVIDADES EM VOLTA REDONDA-RJ
Mais de 300 trabalhadores da empre-

sa Delta, que atuam no canteiro de
obras da Rodovia do Contorno, em Volta
Redonda-RJ, entraram em greve desde
quinta-feira (31).  A reivindicação que mo-
tivou a paralisação dos trabalhadores, vin-
culados ao setor de construção pesada,
foi a falta do pagamento do salário, que
não ocorreu conforme o previsto, dia 30.

PROTESTO - Outras reivindicações
também fazem parte da pauta da catego-
ria, como o pagamento do retroativo do
aumento salarial que não é efetuado des-

de fevereiro, atualização da cesta básica,
pagamento das horas extras e a regulari-
zação da jornada de trabalho, melhoria na
qualidade da refeição e do café da ma-
nhã, nas condições de segurança para a
execução das suas tarefas e no reveza-
mento dos sinaleiros da obra.

AÇÃO - “A posição dos trabalhadores
é de voltar ao trabalho somente depois de
todas as suas reivindicações atendidas”,
informa o diretor de Comunicação e Im-
prensa do Sindicato dos Trabalhadores da
Construção Civil, Montagem e Construção

Pesada do Sul Fluminense, Zeomar Tes-
saro, ressaltando que a greve foi deflagra-
da quando os trabalhadores no inicio do
expediente foram surpreendidos com um
informativo da Delta  dizendo que o paga-
mento, que ocorre sempre no dia 30 de
cada mês, passaria para o 5º dia útil.

A diretoria do sindicato, após identifi-
car todos os problemas relatados pelos
operários abriu negociação com a empre-
sa. Os trabalhadores farão a avaliação dos
avanços da negociação em assembleia na
2ª feira (04) às 7h, no canteiro de obras.

Atualização da cesta básica, pagamento das horas extras e regularização da jornada estão entre as reivindicações

Em concorrida assembleia geral reali-
zada no Sindicato dos Trabalhadores da
Construção Civil em João Pessoa, na últi-
ma quinta-feira (31), os operários rejeita-
ram a proposta patronal e decidiram en-
trar em greve a partir do dia 18 de junho.

PROVOCAÇÃO - As propostas de pi-
sos apresentadas até agora foram de R$
853 para os profissionais e R$ 660 para
os auxiliares de produção. O sindicato de-
clarou que esses pisos são irrisórios e to-
talmente incompatíveis com o desempe-
nho e o bom momento vivido pelo setor.

ASSEMBLEIA DA CATEGORIA PREPARA
GREVE EM JOÃO PESSOA-PB

Cerca de 30 trabalhadores contratados
pela Andritz, terceirizada que atua na obra
da Eldorado Brasil, que constrói a maior
fábrica de celulose do mundo, em Três La-
goas, no interior do Mato Grosso do Sul,
foram dispensados sem receber acertos
e sem dar baixa na carteira. Os compa-
nheiros procuraram o sindicato na última
segunda-feira (28) para denunciar o des-
caso por parte das duas empresas. Eles
fazem parte de um grupo de 300 trabalha-
dores demitidos recentemente.

A maioria dos 30 trabalhadores está
morando em casas com ação de despe-

OPERÁRIOS TERCEIRIZADOS DEMITIDOS SEM
DIREITOS PELA ANDRITZ EM TRÊS LAGOAS-MS

jo, aviso de corte de energia e sem dinhei-
ro nem para as despesas básicas. Con-
forme denunciaram, no início de maio ti-
veram seus crachás bloqueados e a em-
presa não deu qualquer esclarecimento.
O grupo ainda tentou marcar uma reunião
para resolver as pendências com repre-
sentantes da Andritz e da Eldorado, mas
somente o da terceirizada compareceu.

Os operários da Andritz estavam há
mais de um ano trabalhando na obra e vi-
eram dos estados do Mato Grosso, Bahia,
São Paulo e Piauí. O sindicato informou
que abriu negociação com as empresas.

Os companheiros que trabalham nas
construtoras com obras nas bases terri-
toriais cujos sindicatos estão ligados à
Federação Solidária dos Sindicatos  de
Trabalhadores nas Indústrias da Cons-
trução, da Madeira e Afins do Estado de
São Paulo encerraram uma campanha
salarial  vitoriosa.

FEDERAÇÃO SOLIDÁRIA DE SP CONQUISTA 7,47% DE AUMENTO
A partir do dia 1º de maio, todos os

trabalhadores, independente de função
ou cargo, terão seus salários reajusta-
dos em 7,47%. Com isso o poder de
compra dos salários dos trabalhadores
da categoria ficou preservado, já que a
inflação oficial foi 4,88%, de acordo com
o INPC calculado pelo IBGE.

O Sindicato dos Trabalhadores da
Construção, Montagem, Manutenção e
Mobiliário de São Gonçalo, Itaboraí e
Região (Sinticom) realizou o "Domingo
de Lazer" para ceramistas e familiares.

O evento fortaleceu a integração, a
construção de uma consciência crítica
de valorização da categoria e uma ação
política proativa para o futuro.

Foi um dia inteiro de festividades com
campeonato de futebol, recreação para
as crianças com animadores, música
ao vivo e sorteio de prêmios, entre eles
uma TV de 42" e uma moto zero km.

CERAMISTAS TÊM DOMINGO
DE LAZER EM SÃO GONÇALO


