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Campanha Salarial Unificada é vitoriosa pelo quarto ano consecutivo

REAJUSTE SALARIAL  DE 10,5% E MUITAS CONQUISTAS
MARCAM O ACORDO COLETIVO NAS OBRAS DA REPAR

Pelo quarto ano
consecutivo, a
Campanha Sala-

rial Unificada dos sindi-
catos cutistas (Sintra-
com e Sindmont) nas
obras de ampliação e
manutenção da Refina-
ria Presidente Getúlio
Vargas (Repar) é carac-
terizada por importan-
tes conquistas nos sa-
lários e benefícios dos
trabalhadores.

MOBILIZAÇÃO - Na
sexta-feira (22), os cer-
ca de oito mil operários
aprovaram a proposta
de Acordo Coletivo de
Trabalho. O novo acor-
do prevê reajuste sala-
rial linear de 10,5%, aju-
da de custo no valor de R$ 420,00, abono
salarial de R$ 500,00, kit natalino de R$
230,00, vale-refeição de R$ 13,00 por dia
mais R$ 2,90 para o café da manhã quan-
do este não for concedido in natura. A

Participação nos Lucros e Resultados será
de dois salários base para quem recebe
até R$ 3 mil por mês e de 1,5 salários
para os que ganham acima deste valor,
com teto de R$ 8 mil no benefício de PLR.

AVANÇOS - Os adicio-
nais de horas extras tam-
bém foram acrescidos.
De segunda à sexta-fei-
ra, a hora extraordinária
terá acréscimo de 70%.
Aos sábados será de
80% e aos domingos e
feriados de 130% sobre
o valor da hora normal.
Quanto ao recesso de fi-
nal de ano, os dias 24 e
31 de dezembro serão
abonados e os demais
dias de folga devem ser
compensados na propor-
ção de um por um, com
a possibilidade de serem
quitados aos sábados. O
dia de pagamento, que
antes era concedida fol-
ga de um período, pas-

sará a ter repouso integral.
APOIO - Nem mesmo a forte chuva que

caiu sobre Araucária na manhã de sexta-
feira impediu a realização da assembleia.
O acordo foi aprovado por ampla maioria.

Faça chuva ou faça sol, categoria mostra sua unidade e valor

 O descaso do sindicato patronal com
as reivindicações dos trabalhadores da
construção civil de Curitiba é respondido
com luta. O Sintracon iniciou nesta se-
mana as convocações nos canteiros de
obras para assembleia na próxima quarta
(4), quando a categoria vai decidir sobre a
greve geral no setor. Com jornais e carro

CURITIBA: SINDICATO PREPARA GREVE GERAL NA CONSTRUÇÃO
Assembleia será terça-feira de som, os dirigentes do Sintracon mobi-

lizam os trabalhadores na capital
paranaense e região metropolitana.

Já se passaram quatro rodadas de ne-
gociação para a renovação da Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT) e até agora os
patrões só apresentaram retirada de direi-
tos dos trabalhadores. Querem tirar o vale-
compras do 13º, excluir o abono aposen-
tadoria, acabar com a classificação de

“profissional” após 18 meses no cargo de
meio-oficial, manter o salário de servente
para o pessoal do administrativo e reduzir
de 12 para três meses o vale-compras de
quem está afastado por auxílio-doença.

INTRANSIGÊNCIA - Em relação ao au-
mento de salário, nada. Se os patrões in-
sistirem na enrolação e não apresentarem
uma proposta decente, uma grande greve
geral na construção civil é iminente!

Ministro do Trabalho, Brizola Neto  visita a sede da CUT.
Na foto, ao lado de Artur Henrique e Vagner Freitas

BRIZOLA NETO EXPRESSA COMPROMISSO COM COMBATE À ROTATIVIDAE
“Não consigo conceber uma agenda do Ministério sem deba-

ter com o conjunto dos representantes dos trabalhadores. Vejo
a necessidade de uma ação conjunta para enfrentar os altos
índices de rotatividade no emprego, por exemplo, pois represen-
tam uma tragédia para o trabalhador e um gasto para o Estado,
que não podem continuar sendo um mecanismo para as empre-
sas enxugarem custos”, afirmou nesta sexta-feira (29) o minis-
tro do Trabalho, Brizola Neto, em visita à sede nacional da CUT.

PROBLEMA SOCIAL - Segundo o ministro, a rotatividade
deve ser encarada como um problema social, o que torna ne-
cessário encontrar mecanismos para desestimular as empre-
sas que usam indiscriminadamente tal expediente. Ao mesmo
tempo, defendeu mais rigor na fiscalização, uma vez que consi-
dera as contas do seguro-desemprego, que totalizam R$ 28,8
bilhões anuais, “incompatíveis com os índices de pleno empre-
go registrado em várias capitais”.
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Chapa cutista honrou a camisa vermelha e impôs derrota ao patronato

A eleição do Sindicato dos Trabalha-
dores da Cerâmica e Olaria de Rio

Verde de Mato Grosso, no Mato Grosso
do Sul, foi vencida pela chapa cutista, en-
cabeçada pelo agora presidente Luciano
Alvarenga (Meio Quilo), com 64% dos vo-
tos, derrotando a chapa dos patrões, com-
posta por sete gerentes.

JOGO SUJO - Durante o processo ocor-
rido no sábado (23), vários trabalhadores
denunciaram a tentativa de aliciamento,
todo tipo de chantagens e compra de vo-
tos por parte da chapa patronal.

Após a apuração, os membros da cha-
pa cutista, trabalhadores e companheiros
que ajudaram na campanha fizeram uma
vibrante comemoração pela cidade.

 Além do presidente Luciano Alvaren-
ga, foram eleitos Webergton Sudário (Co-
rumbá) para a tesouraria e Marcio Amo-

CHAPA CUTISTA VENCE COM 64% ELEIÇÃO DO SINDICATO
DOS TRABALHADORES DA CERÂMICA DE RIO VERDE-MS
Categoria derrota chapa de oposição patronal com seus cifrões e sete gerentes

rim, para a secretaria geral.
SOLIDARIEDADE - A Conticom agra-

dece a forte presença dos sindicatos cu-
tistas da região, à CUT-MS em nome de

Genilson Duarte e Alexandre Costa Junior,
e a todos os companheiros e membros
da chapa, que fizeram o diferencial e ga-
rantiram a vitória dos trabalhadores.

PARALISAÇÃO DE ADVERTÊNCIA DA
CONSTRUÇÃO CIVIL ATINGE 80%
DOS CANTEIROS DE MANAUS

O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil
de Manaus (Sintracomec) organizou na última segun-
da-feira (25) uma paralisação de advertência que atin-
giu 80% das obras, alcançando os 40 principais can-
teiros de obras da capital do Amazonas.

REIVINDICAÇÕES - Mobilizados, os trabalhadores
reivindicam aumento de 13%, cesta básica de
R$100,00, convênio médico e rota de ônibus para os
canteiros. Se não houver avanços os operários avisa-
ram que voltarão à greve.

O governo federal anunciou
sexta-feira (29) a prorrogação da
redução da alíquota do Imposto
sobre Produtos Industrializados
(IPI) para os setores de móveis,
que terminaria no dia 30. O anún-
cio foi feito pelo ministro da Fa-
zenda, Guido Mantega. Em mar-
ço, o governo reduziu pela primei-
ra vez o IPI do setor. A decisão
faz parte de conjunto de medi-
das tomadas pelo governo para
tentar estimular a economia, que
cresceu apenas 0,2% no primei-
ro trimestre.

GOVERNO FEDERAL
PRORROGA O IPI
PARA OS MÓVEIS

A Câmara Municipal de João Pessoa aprovou na última quinta-feira (28) o Projeto de Lei
que estabelece que a Prefeitura só poderá conceder o alvará de construção quando forem
apresentados os projetos de proteção coletiva contra quedas de altura, soterramentos, cho-
ques elétricos e projeção de materiais. O objetivo do PL da vereadora Sandra Marrocos é
que tais situações de risco sejam identificadas e prevenidas desde o início da obra, pois
elas são responsáveis pela maioria dos acidentes graves e fatais na construção civil.  

SANÇÃO - O projeto de lei foi articulado junto à parlamentar pelo Sindicato dos Trabalha-
dores da Construção Civil de João Pessoa (Sintricom) e representa uma enorme vitória para
os operários. Para entrar em vigor, deverá ser sancionado pelo prefeito da capital paraibana.
 

CÂMARA DE JOÃO PESSOA APROVA PROJETO DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES

A Ponte da Amizade que liga Foz do Iguaçu,
no Paraná, com a Cidade de Leste (Paraguai)
foi fechada na manhã da última sexta-feira (29)
por movimentos sociais de ambos países em
protesto contra o impeachment do presidente
paraguaio Fernando Lugo. Todos contra o golpe!

BRASILEIROS E PARAGUAIOS FECHAM
PONTE DA AMIZADE CONTRA O GOLPE


