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10 MIL OPERÁRIOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO
CRUZAM OS BRAÇOS NA REPLAN EM PAULÍNIA/SP
Movimento cobra melhoria nas propostas de reajuste
Os cerca de 10 mil trabalhadores de

empresas de construção e montagem
que atuam na Refinaria do Planalto (Re-
plan) entraram em greve terça-feira (14) por
tempo indeterminado. Em campanha sa-
larial, os trabalhadores rejeitaram a pro-
posta apresentada pelas empresas de
aumento de 10%, Participação nos Lucros
e Resultados (PLR) de R$ 2.500,00 e vale-
refeição no valor de R$ 500,00.

Segundo o diretor do Sindicato dos Tra-
balhadores nas Indústrias da Construção,
Montagem e Manutenção, Amilton Men-
des, "a categoria entende que as empre-
sas vêm acumulando lucros sucessivos
e, diante do crescimento do setor no país,
é necessário que a proposta tenha uma
melhoria considerável".

AUMENTO REAL - Amilton esclarece
que apenas a reposição da inflação medi-
da pelo Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor (INPC) chega a 7,7%. “O aumen-
to real é inexpressivo e a totalidade dos
trabalhadores reunidos na portaria da Re-
plan rejeitou a proposta patronal”.

Um ato político lembrou nesta quin-
ta-feira (16) a histórica greve dos traba-
lhadores da Construção Civil de Curitiba.
Ocorrida em 1979, quando o país ainda
vivia sob a ditadura militar, a greve durou
mais de 20 dias e foi a primeira grande
mobilização operária no Paraná após o
golpe de estado de 1964.

O evento ocorre no momento em que
a Comissão Nacional da Verdade cons-
titui, com a participação de todas as
centrais sindicais, um grupo de trabalho
para investigar especificamente a repres-
são aos trabalhadores.

O ato ocorreu na Sede Social do
Sintracon Curitiba. Diversas lideranças
do movimento paredista deram depoi-
mentos. O evento também contou com
uma exposição com fotos da greve.

Nesta segunda-feira (20) haverá uma
audiência de conciliação no Tribunal Re-
gional do Trabalho (TRT) e na terça-feira

(21) acontece nova assembleia na porta
da refinaria para avaliar os resultados da
mesa.

Amilton Mendes: categoria quer a sua fatia do bolo do crescimento econômico

ATO RESGATA A GREVE DE 1979
DA CONSTRUÇÃO EM CURITIBA

A direção do
Sindicato dos
Trabalhadores na
Construção Civil
Leve Três Lagoas
e Região (Sintri-
com), no interior
do Mato Grosso
do Sul, tomou
posse na última
quinta-feira (16)
e já realizou sua
primeira reunião
colocando no
centro a mobiliza-
ção da categoria
e a melhoria das
condições salariais e de trabalho.

VITÓRIA CUTISTA - Até en-
tão o sindicato estava sendo ge-
rido por uma junta governativa
após fraude nas eleições de ju-
nho de 2012. Com as novas elei-
ções, que tiveram intervenção e
acompanhamento do Ministério
Público do Trabalho, a Chapa 2,
da oposição cutista, venceu o
pleito por esmagadora maioria.

DIREÇÃO DO SINDICATO DE TRÊS LAGOAS-MS
É EMPOSSADA E JÁ PREPARA MOBILIZAÇÃO

Dirigente da Conticom/CUT e da Federação do Mato Grosso
do Sul (Fetricom), Corumbá acompanhou a reunião
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Levantamento do Ministério Público do Trabalho aponta para necessidade de mais investimento na fiscalização

SELVAGERIA: CRESCEM FLAGRANTES DE TRABALHO
ANÁLOGO À ESCRAVIDÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo dados do Ministério Público

do Trabalho (MPT) casos de trabalha-
dores da construção civil flagrados em si-
tuação análoga à de escravidão vêm cres-
cendo no estado de São Paulo. No ano
passado, nas operações que contaram
com atuação do MPT, 140 pessoas foram
encontradas nessa situação.

Já neste ano o Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE) e o MPT em Bauru (SP)
constataram que a construtora Croma
mantinha 50 trabalhadores nestas condi-
ções. A empresa foi contratada pela Com-
panhia de Desenvolvimento Habitacional
e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).

DESCALABRO - Em maio, fiscais do
MTE flagraram 90 operários em situação
análoga à de escravidão em uma obra do

Programa Minha Casa, Minha Vida, do go-
verno federal, no município de Fernandó-
polis (SP). A empresa Geccom, respon-

sável pelo empreendimento, foi autuada por
diversas irregularidades, como jornada de
trabalho de até 15 horas, trabalhadores
sem registro em carteira, alojamentos em
situação precária e falta de equipamentos
de segurança.

REPETIÇÃO - Essa situação tem sido
cada vez mais constante com o cresci-
mento das terceirizações. Conforme Luiz
Queiróz, vice-presidente da Conticom,
"muitas vezes empresas que recebem di-
nheiro do BNDES, FGTS, FAT, não assu-
mem responsabilidade sobre os trabalha-
dores, e fracionam para não arcar com
encargos trabalhistas. É necessário aca-
bar com as terceirizações e que haja con-
trapartidas sociais para os recursos que
são dos trabalhadores".

A balança escravocrata do capital

SINDICATOS DA CONSTRUÇÃO EM SP FECHAM CONVENÇÃO COLETIVA 2013
Entre a semana passada e esta os

sindicatos da construção civil filiados à
CUT no estado de São Paulo estão assi-
nando as Convenções Coletivas referen-
tes à Campanha Salarial Unificada, com
data-base em 1º de maio.

Durante a campanha os sindicatos
exigiram dos patrões contrapartidas sociais
e econômicas para este setor, que foi
contemplado com diversas desonerações
pelo governo.

O acordo final teve reajustes entre

Reajustes estão entre 8,99 e 11,11% 8,99% e 11,11%, com os seguintes pisos:
não qualificados R$ 1.067,00; qualificados
R$ 1.298,00; montagem e instalações in-
dustriais R$ 1.555,40. O vale alimentação
foi reajustado de R$ 150,00 para R$
200,00 e o vale restaurante de R$ 15,00
para R$ 18,00, entre outros avanços.

Josemar Bernardes, presidente da Fe-
deração Solidária dos Sindicatos de Tra-
balhadores nas Indústrias da Construção,
da Madeira e Afins do Estado de São Paulo
(FSCM/CUT), afirmou que "dentro da con-
juntura do setor foi um bom acordo". "As

mobilizações dos sindicatos cutistas fo-
ram as grandes responsáveis por estas
conquistas. Se não fosse por força dos
nossos sindicatos não teríamos chegado
nesse resultado, porque infelizmente te-
mos entidades sindicais em São Paulo que
não cumprem seu papel".

Participaram da Campanha Unificada
os sindicatos de Bauru, Botucatu, Cam-
pinas, Duartina, Guaratinguetá, Guarulhos,
Itapevi, Jacareí, Mogi das Cruzes e
Suzano, Santo André, São Bernardo do
Campo, São Caetano e Salto.

Após assembleias realizadas na últi-
ma quinta-feira (16) com os trabalhadores
que atuam na sua base territorial - dentro
e fora das indústrias com data-base em
1º de julho -, o Sindicato da Construção
Civil do Sul Fluminense iniciou a Campa-
nha Salarial da Categoria 2013.

SINDICATO SUL FLUMINENSE AQUECE OS MOTORES PARA A CAMPANHA SALARIAL

CUT E CSA EXIGEM FIM DA IMPUNIDADE PARA ASSASSINATO DE SINDICALISTAS NA GUATEMALA

A Praça Juarez Antunes acolheu a
assembleia dos trabalhadores de Volta
Redonda, e na Praça da Igreja Matriz de
São Sebastião, de Rio Claro, Quatis e Bar-
ra Mansa. Na subsede do Sindicato foi
realizada a assembleia dos operários de
Resende, Porto Real e Itatiaia.

Dejair Martins, presidente do sindica-
to, destacou a relevância da unidade para
o avanço das conquistas. "A construção
de uma boa pauta de reivindicação que
atenda as expectativas da categoria deve
ter a participação de todos", ressaltou o
sindicalista.

Convocado pela Confederação Sindi-
cal dos Trabalhadores e Trabalhadoras
das Américas (CSA), o Dia de Ação pela
Guatemala contra o assassinato de sin-
dicalistas e a impunidade reuniu nesta
sexta-feira (17) dezenas de militantes em
frente ao consulado do país em São Pau-
lo para cobrar o fim da barbárie contra os
trabalhadores.

TERROR - São 15 dirigentes sindicais
assassinados anualmente no país, cuja
população é de cerca de 15 milhões, ins-
taurando uma cultura do terror que fez a
taxa de sindicalização despencar para

1,6%, em meio às perseguições e amea-
ças, particularmente nas plantações de
café e banana que reproduzem um esque-
ma feudal em prol das transnacionais.

PRESSÃO - Na oportunidade, o secre-
tário geral da Confederação Sindical dos
Trabalhadores e Trabalhadoras das Amé-
ricas (CSA), Víctor Báez Mosqueira; o se-
cretário de Relações Internacionais da
CUT, João Antonio Felício, e o represen-
tante da União Geral dos Trabalhadores
(UGT), Josemar Andrade de Assis, entre-
garam ao cônsul honorário da Guatema-
la, Arthur Wolkovier, um manifesto cobran-

do ações imediatas para que se faça jus-
tiça, pondo fim à onda de assassinatos.

João Felício, secretário de Relações
Internacionais da CUT exigiu justiça


