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COM 10% DE AUMENTO E VALE-ALIMENTAÇÃO DE R$ 360,
TRABALHADORES ENCERRAM PARALISAÇÃO NO COMPERJ
A proposta contempla também cesta natalina de R$ 180 e pagamento de 30 minutos de horas “in itinere”

N

a última quarta-feira (19) os trabalhadores da construção do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj),
em assembleia geral, decidiram encerrar
a greve após 11 dias de paralisação. Na
sexta-feira (15) o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) realizou uma audiência na qual
os empresários chegaram a propor um
reajuste de até 9%, o que não possibilitou
conciliação.
PRESSÃO - Posteriormente, o Sindicato dos Trabalhadores da Construção, Montagem, Manutenção e Mobiliário de São
Gonçalo, Itaboraí e Região (Sinticom) recebeu nova proposta, onde, além do valealimentação de R$ 360, cesta natalina de
R$ 180 e pagamento de 30 minutos de
horas “in itinere” (que os patrões resolveram chamar de assiduidade), contemplava
um reajuste de 10% para trabalhadores que
recebem até cinco mil reais e 7% para os
que recebem acima de cinco mil reais.

Operários do Complexo Petroquímico
GREVE VITORIOSA - Para Marcos
Hartung, secretário de formação da Conticom, a greve foi vitoriosa e lembrou que
“se somarmos as horas ‘in itinere’ com o
reajuste, chegamos a cerca de 15% de

do Rio de Janeiro obtêm conquista
aumento, ou seja mais de 100% acima
da inflação”. O sindicato informou que o
acordo foi assinado pelos patrões e que
os trabalhadores retornaram a seus postos após a assembleia

GREVES AGITAM MOGI E SUZANO NA CAMPANHA SALARIAL 2013
Cerca de 250 trabalhadores que atuam
na obra da Construtora Tecnisa em Suzano, na Grande São Paulo, paralisaram as
atividades no dia 13. Os problemas se
deram na empresa terceirizada Zeus, que
estava com a área de vivência precarizada, atraso no vale transporte e na cesta
básica.
O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção e do Mobiliário de
Mogi das Cruzes (Sintramog) informou que
todos os operários da obra pararam em
solidariedade. Um dia após a greve, a Tecnisa assumiu o compromisso de sanar os
problemas da terceirizada e os trabalhadores encerraram o movimento.
Outra greve foi realizada nesta semana
na Construtora Cury, onde 180 trabalhadores da construção predial também pararam contra a precarização nas condições de trabalho. Desta vez o problema
foi nos vestiários, banheiros e refeitório,
além do descumprimento da convenção
coletiva no que diz respeito a café da manhã e lanche da tarde.
O Sintramog realizou uma reunião com
a empresa, que concordou em resolver as
questões levantadas pelos operários que,
após o acordo, retornaram ao trabalho.
O sindicato informou ainda que a database da categoria é no dia 1º de maio e
este ano a campanha salarial esta pautando a participação nos lucros e resultados (PLR) no setor.

Operários da Tecnisa (Suzano) e da construtora Cury (Mogi) contra a precarização

BANCOS PRIVADOS TERÃO RECURSOS PÚBLICOS PARA FINANCIAR “CONCESSÕES”
O governo federal anunciou a criação
de um fundo de recursos públicos para
os bancos privados financiarem investimentos de médio e longo prazo. Conforme o governo, o principal destino desses recursos serão os programas de
“concessões” de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos públicos, que passarão a mãos privadas. Como esclareceu
o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, serão feitas “privatizações através
de concessões”.
Os bancos privados deverão pagar ao

governo federal pelo acesso aos recursos uma correção baseada na taxa de
juros de longo prazo (TJLP), de somente
5% ao ano.
CONTRAMÃO - Em vez de fortalecer
o protagonismo do Estado com a ampliação dos investimentos públicos e do patrimônio coletivo da nação, o governo vai
na contramão, estimulando o setor privado a financiar o programa de “concessões”, que prevê investimentos de R$ 250
bilhões sem qualquer contrapartida social além da geração de empregos.

VITÓRIA: PRIMEIRA COMISSÃO DE TRABALHADORES DA
CONSTRUÇÃO PREDIAL TOMA POSSE EM CAMPINAS
Evento contou com a participação de representantes da Presidência da República, do Sinticom e da Conticom/CUT
N

a última quarta-feira (20) tomou posse a comissão de trabalhadores das
obras do empreendimento Parque das
Águas, em Campinas (SP), gerenciado pela MRV Engenharia.
Cerca de 700 operários serão beneficiados com a iniciativa, que tem como principal objetivo a solução das demandas
por meio do diálogo entre funcionários e empresa. A comissão
de representantes sindicais
também terá a responsabilidade de verificar o cumprimento
das diretrizes do Compromisso
Nacional para Aperfeiçoar as
Condições de Trabalho na Indústria da Construção na obra.
NEGOCIAÇÃO - “O objetivo
do Compromisso é estabelecer
um clima de negociação permanente entre trabalhadores e empregadores no setor da construção”, explica o diretor do Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção, Mobiliário e Montagem de Campinas e Região, Francisco
Aparecido da Silva.
A representação sindical, uma das principais diretrizes do Compromisso Nacional, tem como objetivo a ampliação do diálogo entre trabalhadores e empregados em

todos os níveis, com base na negociação,
na troca de informações e na consulta, no
sentido de buscar soluções para os pro-

blemas específicos
de cada obra em
relação a processos de trabalho,
mudanças organizacionais e condições
contratuais, entre
outras questões.
Além da representação sindical, o

Compromisso Nacional prevê a instalação
de comissões de saúde e segurança, e
ações para aprimorar o recrutamento, a
contratação, e a qualificação
da mão-de-obra.
Participaram do evento representantes da SecretariaGeral da Presidência da República, da Central Única dos
Trabalhadores (CUT), do Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção, Mobiliário e Montagem de Campinas e Região (Sinticom), e
da Conticom-CUT.

Saúde, segurança e qualificação estão entre as prioridades

SEMINÁRIO DA CONTICOM NA
REGIÃO NORTE REUNIU 33
DIRIGENTES DE 11 SINDICATOS
A Conticom realizou na última quarta e quinta-feira (20 e 21), o seminário
da região Norte para discutir e divulgar
o Compromisso Nacional para o Aperfeiçoamento das Condições de Trabalho nas Indústrias da Construção na
base. Participaram do evento 33 dirigentes de 11 sindicatos dos estados de
Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia e
Tocantins, que fortaleceram ainda mais
a unidade e o potencial de mobilização.
GANHO - Todos os sindicatos presentes receberam o documento do Compromisso e o informe detalhado da aplicabilidade, implementação e adesão.
Para Claudio da Silva Gomes, presidente da Conticom, “haverá um ganho de
qualidade na atuação dos dirigentes que
terão uma visão mais ampla de toda a
região Norte e do Brasil”.
AGENDA - O próximo seminário será
o da região Sudeste I, que contará com
os estados do Espírito Santo, Rio de
Janeiro e parte de Minas Gerais, nos
dias 12 e 13 de março.

Operários lotaram a assembleia e ampliaram a pressão sobre o patronato

ASSEMBLEIA DO SINDICATO DE JOÃO PESSOA
ESQUENTA OS MOTORES DA CAMPANHA SALARIAL
O Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção Civil e do Mobiliário de João Pessoa (Sintricom) realizou
na última quinta-feira (21) uma assembleia para esquentar os motores da campanha salarial 2013. A assembleia que
debateu as propostas e a organização
do movimento contou com a participação de mais de 550 operários do setor.
MELHORIAS - O sindicato já realizou
três rodadas de negociação com o setor

patronal. A principal reivindicação é o
aumento de 22% e melhoria na cesta
básica e na alimentação.
NOVA RODADA - Francisco Demontier, secretário-geral do Sindicato, informou que “a categoria deve continuar negociando até que apareça uma proposta satisfatória para o fechamento da convenção coletiva”. Uma nova rodada de
negociação está marcada para a próxima segunda-feira (25).
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