
conticom@conticom.org.brBOLETIM ELETRÔNICO Nº 339 - 3 A 17 DE NOVEMBRO DE 2014

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

CONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃO

Marreta e Sinduscon fecham reajuste de 9,6% depois de dez rodadas de negociação

OPERÁRIOS DA CONSTRUÇÃO DE PERNAMBUCO
ARRANCAM ACORDO APÓS 9 DIAS DE GREVE

greve da construção civil de Pernambuco foi iniciada no dia 28 de outubro
paralisando todos os canteiros de obras no Estado. Diante do descaso
dos patrões e de suas ridículas propostas, a categoria promoveu

passeatas no centro do Recife, lideradas pelo Sindicato da Construção Civil
do Pernambuco (Marreta).

Após nove dias de greve, os operários encerraram a paralisação no dia
4. Foram realizadas dez rodadas de negociação até se chegar ao reajuste
salarial de 9,6% e tíquete refeição em todas as empresas, com valor mínimo
de R$ 13 para aquelas que não oferecem o café da manhã e o almoço aos
funcionários.

O acordo faz o piso salarial do profissional subir de R$ 1.097,80 para R$
1.203,40 e o de servente de R$ 827,20 para R$ 906,40. Para a presidente do
Marreta, Dulcilene Morais, “os trabalhadores saíram mais fortalecidos. O
que fica dessa greve é a união”.

A

Lideranças do Ramo se reuniram na Argentina

Entre os dias 29 e 31 de outubro
foi realizado na sede da Unión
Obrera de la Construcción de la
República Argentina (UOCRA), em
Buenos Aires, o 4º Encontro da
Rede Sindical Internacional de
Trabalhadores da Odebrecht. 

UNIDADE - O encontro reuniu
dirigentes sindicais de vários países
e estabeleceu as diretrizes para um
acordo internacional a todos os funcionários
da Odebrecht na América Latina e Caribe. O
evento foi promovido pela Internacional da
Construção e da Madeira (ICM), entidade que

4º ENCONTRO DA REDE SINDICAL INTERNACIONAL DE TRABALHADORES DA ODEBRECHT

congrega sindicatos de trabalhadores do
ramo da construção de todo o mundo. 

Para Domingos Oliveira Davide,
secretário de relações internacionais da

Conticom e presidente do
Sintracon Curitiba, “a iniciativa
vislumbra a universalização dos
direitos trabalhistas para garantir
que os funcionários dessa
grande empresa tenham as
mesmas condições em todos
os países onde esta  atua”. “A
experiência deve se repetir em
várias multinacionais do setor da

construção”, disse.
Também participaram da atividade

outros sindicatos do ramo filiados à
Central Única dos Trabalhadores (CUT).

SINTRACOMEC-AM PARALISA OBRA E COBRA COMPROMISSO
Na quarta-feira (5) o

Sindicato dos Trabalha-
dores da Construção de
Manaus (Sintracomec-
Am) paralisou as obras
da Construtora Engeco.
A empresa está desres-
peitando quase todos os
direitos trabalhistas dos
seus funcionários, atra-
sando salários e benefí-
cios.

Na terça-feira (4), a
direção da empresa im-
pediu a entrada das
equipes do sindicato
nas obras, para que os
diretores não tivessem
acesso à situação a que
os trabalhadores esta-
vam sendo submetidos.

ABUSO - O Sindica-
to tentou negociar de to-
das as formas, mas não foi possível. Na
manhã da quarta-feira, antes da chegada

do representante da empresa, alguns
funcionários e o engenheiro de uma

empresa terceiriza-
da que atua naque-
le local, fizeram
ameaças, tentaram
intimidar e ainda gri-
taram ofensas mo-
rais para os direto-
res do Sintracomec-
Am, quase gerando
uma confusão gene-
ralizada.

LISTA - Os dire-
tores só liberaram
os operários para
voltar ao canteiro
quando chegou no
local o representan-
te da empresa, que
recebeu uma lista
de irregularidades
denunciadas ao Sin-
dicato, se prontifi-
cando a resolver os

problemas e assinando documento
assumindo este compromisso.

Operários da Construtora Engeco dizem “basta”
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PESADA DO PARANÁ FECHA ACORDO VITORIOSO

No dia 29 de outubro a equipe
do Sindicato dos Trabalhadores da Cons-
trução de Campo Grande (Sintracom-
CG) esteve presente para o Diálogo Se-
manal de Segurança com os operários do
empreendimento Liv Parque dos Poderes,
em Campo Grande/MS. A atividade foi rea-
lizada no refeitório do canteiro de obra, e
levou informações a respeito da conven-
ção coletiva da categoria, bem como das
atividades do sindicato.

SINTRACON CAMPO GRANDE REALIZA DIÁLOGO SEMANAL DE SEGURANÇA
José Abelha Neto, presidente do Sin-

tracom, reafirmou a importância da luta
sindical responsável pelos direitos con-
quistados e alertou: “nós precisamos for-
talecer a nossa categoria, todos temos o
direito de receber benefícios, mas para
isso acontecer, a gente precisa lutar”.
Abelha denunciou que “nas empreiteiras
terceirizadas acontece a precarização do
trabalho e estamos denunciando isso. Es-
tamos soltando o verbo mesmo, mas jo-

gando limpo.
É inaceitável
que em pleno
século XXI
ainda exista
trabalho semi-
escravo e te-
mos que combater isso”. Atividades como
esta continuarão sendo realizadas em di-
versos canteiros de obras até o final do
ano, informou a direção sindical.

SINTRACON CURITIBA INAUGURA NOVA SEDE SOCIAL
O Sindicato da Construção de Curitiba reuniu lideranças sindi-

cais do setor da construção de todo o estado no dia 25 de outubro
para prestigiar a inauguração de sua nova sede social. Cerca de 600
pessoas prestigiaram o evento.

AMPLITUDE E CONFORTO - A nova sede conta com um grande
auditório que comporta um público aproximado de mil pessoas. Sa-
las de atendimento para homologações, consultas jurídicas, sindi-
cais, médicas e odontológicas, assim como outro anfiteatro e uma
ampla garagem completam a estrutura. 

Para o presidente do Sintracon Curitiba, Domingos Oliveira Davi-
de, a inauguração desta nova casa dos trabalhadores da construção
é resultado de muito planejamento e da concepção política da atual
direção do Sindicato.

Com o lema “O Bicho Vai Pegar”, campanha garantiu aumento de 10% nos pisos

O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e Pe-
sada de Angra dos Reis e região (Sticpar) realizou uma festa
para a categoria na quinta-feira (6) no clube Boi Boi, com a
participação de
cerca de 2 mil
trabalhadores.
Foram sortea-
dos vários brin-
des, desde tele-
visores até uma
motocicleta. A
festa é realizada
a n u a l m e n t e
sempre no inicio
de novembro e,
para poder ter uma maior participação, às quintas-feiras, tendo
em vista que vários trabalhadores retornam às cidades de
origem às sextas após o expediente.

A campanha salarial dos trabalhado-
res da construção pesada do Para-
ná não foi nada fácil e o Sindicato

parecia prever isso quando lançou o lema
“O Bicho Vai Pegar”. A resistência pa-
tronal em não atender a pauta de reivin-
dicações dos trabalhadores, alicerçada
em mais de 40 assembleias espalhadas
por todo o estado, foi o principal entrave
para a renovação da Convenção Coletiva
de Trabalho (CCT). 

ENROLAÇÃO - A data-base da cate-
goria venceu em 1º de junho e só quatro

meses mais tarde foi possível chegar a
um acordo. O enrosco começou em maio,
quando após quatro rodadas de negocia-
ção os patrões apresentaram uma propos-
ta que beirava o ridículo, oferecendo ape-
nas a reposição da inflação nos salários. 

OFENSIVA - Como os patrões esta-
vam irredutíveis, o Sintrapav partiu para a
estratégia de acordos coletivos por em-
presa. O resultado é que mais de 80 em-
presas do setor no Paraná, as com os
maiores números de empregados, firma-
ram acordo individual com o Sintrapav, re-

conhecendo e valorizando seus traba-
lhadores. 

A nova Convenção Coletiva de Tra-
balho (CCT) garantiu um aumento de
10% nos pisos, sendo 9% imediatos e
1% a ser pago na folha de janeiro. Já
os salários acima do piso terão reajus-
te de 9%, cerca de 3% de ganho real.
Outras conquistas expressivas da cam-
panha salarial foram a garantia do pa-
gamento da Participação nos Lucros
(PLR/PPR) no valor de 75% do salário
e o aumento de 20% no vale refeição.

FESTA DO SINDICATO DE ANGRA REÚNE DOIS MIL TRABALHADORES

Foram sorteados de televisores a motocicleta


