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MOBILIZAÇÃO VITORIOSA EM JIRAU E SANTO ANTÔNIO FECHA
A CONVENÇÃO COLETIVA COM AUMENTO LINEAR DE 9%
“Unidos, conquistamos uma Convenção
equivalente aos maiores reajustes no
país”, comemorou o presidente da
Conticom, Claudio da Silva Gomes

M
ilhares de operários das Usinas de
Santo Antônio e Jirau, em Rondônia,

aprovaram nesta segunda-feira (28) a pro-

posta de reajuste linear de 9%, cesta bá-
sica de R$ 400,00 para quem recebe até
R$ 2.890,00, e de R$ 300,00 para quem
ganha acima deste valor. O índice de rea-
juste por faixas e os aumentos nos
percentuais só foram apresentados pelos
patrões diante do indicativo de greve pro-
posto pelo Sindicato dos Trabalhadores da

Indústria da Construção Civil (Sticcero).
"O processo transcorreu dentro da nor-

malidade. Esta foi uma das negociações
mais tranquilas que já fizemos em Jirau e
Santo Antonio, conquistamos uma con-
venção equivalente aos maiores reajustes
no país", declarou o presidente da Conti-
com/CUT, Claudio da Silva Gomes.

Na noite do dia 24 de abril um tra-
balhador morreu e outro ficou ferido
após a queda de uma viga de susten-
tação na obra de ampliação de trecho
do Rodoanel, em Itaquaquecetuba/SP.

 Equipes de resgate foram mobili-
zadas para auxiliar no socorro e en-
contraram o servente Antônio da Silva
Costa com ferimentos leves. Já o pe-

28 DE ABRIL: DIA EM MEMÓRIA DAS VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRABALHO
De Norte a Sul do país os sindicatos

da construção fizeram atos e manifesta-
ções para homenagear os trabalhadores
mortos e exigir mais segurança no tra-
balho neste 28 de abril, Dia Mundial em
Memória às Vítimas de Acidentes e Doen-
ças do Trabalho.

BASTA! - A data deve ser sempre
marcada pela luta por justiça e em defe-

sa dos direitos e da saúde dos trabalha-
dores. Deve servir para lembrar dos ope-
rários que perderam suas vidas por conta
do trabalho e da exploração capitalista.
Deve servir para não esquecer, para que
lutemos contra situações absurdas que
ocorrem no interior das empresas, em que
prevalece a lógica de que o lucro está aci-
ma de tudo.

Os números da OIT colocam o Brasil
como quarto colocado no ranking mundial
de acidentes fatais de trabalho: são quase
4 mil mortes anualmente. São números que
representam uma verdadeira guerra con-
tra os trabalhadores, fruto da ganância dos
patrões e do descaso dos governos.

Em um protesto organizado pelo Sin-
dicato dos Trabalhadores da Construção
Civil do Estado de Pernambuco (Marreta),
cruzes foram fincadas na areia e sacos
pretos remetendo a cadáveres foram co-
locados na Praia do Pina, em Recife, para
denunciar a falta de segurança nas obras
da Copa do Mundo, bem como o desca-
so da Fifa.

DESCARTÁVEL - "Em 2012 ocorre-

RODOANEL-SP: TRABALHADOR MORRE APÓS QUEDA DE VIGA
dreiro Valdete Cunha, de 45 anos, morreu na
hora. Ainda não se sabe o que provocou a
queda da pilastra. Segundo testemunhas, os
trabalhadores estavam enchendo com con-
creto o pilar de 25 metros de altura no mo-
mento do acidente.  A empresa responsável
alegou que os operários receberam treinamento
em altura e que os dois usavam equipamen-
tos de segurança.

PERNAMBUCO LEMBRA COM CRUZES SEUS MORTOS
ram mais de 20 mil acidentes de trabalho
em Pernambuco, pelos dados da Previ-
dência Social", afirmou Dulcilene Morais,
presidenta do Marreta. Ela acrescentou
que, em 2013, sete pessoas morreram em
obras na construção civil no estado. "En-
quanto a segurança for tratada como ma-
terial descartável, muitas pessoas vão con-
tinuar morrendo". Após a panfletagem na
orla da Zona Sul, os manifestantes se reu-

niram na sede do sindicato, para debater
sobre segurança no trabalho.

GILMAR DE JESUS
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Categoria rejeita migalhas patronais e
com apoio das entidades cutistas vai à
luta pelo que é seu na capital do MS

R
eunidos na manhã da última sexta-
feira (25) em frente à sede do Sindi-

cato dos Trabalhadores da Construção
Civil de Campo Grande (Sintracom-CG),
centenas de operários rejeitaram a propos-
ta de reajuste salarial de 6,74%, apresen-
tada pelos patrões.

Após a assembleia, os trabalhadores
se somaram às lideranças sindicais que
apoiam a greve e seguiram pelas ruas do
centro da capital sul-mato-grossense,
para realizar seu protesto e pedir o apoio
da população.

CRESCIMENTO - Para José Abelha
Neto, presidente do Sintracom-CG, a ati-
vidade foi positiva. "Hoje, nos canteiros de
obras, continuamos com o mesmo proce-
dimento, a maioria dos operários não en-
trou para trabalhar e ainda tivemos as no-
vas paralisações, com a classe atenden-
do ao nosso chamado", destacou o sindi-
calista, frisando que durante a passeata
se pôde explicar à população as reivindi-
cações e razões da greve.

MOVIMENTO - Segundo Abelha, a
assembleia reprovou a proposta indecente
apresentada pelo sindicato patronal
(Sinduscon) e a greve continua. Uma nova
rodada de negociações junto ao patronal
deverá acontecer mediada pelo Tribunal Re-
gional do Trabalho (TRT). Enquanto isso, o
movimento grevista vai panfletar os cantei-
ros informando a situação da negociação
salarial junto à categoria. O Sintracom-CG
também informa que já fez diversos acor-
dos paralelos com aumento salarial próxi-
mo aos 14%, se considerado o índice de
reajuste dos benefícios sociais.

PASSEATA COBRA MELHORES SALÁRIOS EM CAMPO GRANDE

De acordo com Luiz
Queiroz, vice-presidente da
Conticom/CUT, Campo
Grande tem "o salário mais
baixo das capitais do país
e os trabalhadores têm
todo o direito de lutar para
avançar nas conquistas".
Em outros estados, expli-
cou, "temos sacolão, par-
ticipação nos lucros, pla-
no de saúde e um salário
melhor, direitos importan-
tíssimos para a categoria
que não vemos por aqui".

SOLIDARIEDADE - Weberton Sudário
(Corumbá), presidente da Federação dos
trabalhadores da categoria (Fetricom-MS),
ressaltou que "a expectativa é que os pa-
trões possam oferecer uma proposta de-

cente para a negociação".  Corumbá agra-
deceu o apoio e a solidariedade dos sindi-
catos cutistas dos mais variados ramos,
“que têm sido muito importantes para o
êxito e a pujança da greve”.

COLETIVO DE FORMAÇÃO
INTERESTADUAL SUDESTE I
FAZ ENCONTRO EM 29 DE MAIO

No dia 29 de maio ocorrerá o 1º Encon-
tro do Coletivo de Formação Interestadual
Sudeste I, abrangendo os estados do Rio
de Janeiro, Espírito Santo e o norte de Mi-
nas Gerais. O evento será na sede do Sin-
dicato dos Trabalhadores da Construção
Civil do Espírito Santo (Sintraconst/ES).

INCENTIVO - O objetivo da atividade,
que será realizada em todas as regiões
do país, é fortalecer e fomentar a forma-
ção dos dirigentes. Para Marcos Hartung,
diretor de formação da Conticom, "este en-
contro acontece em um ano muito impor-
tante, precisamos preparar os nossos di-
rigentes para enfrentar a conjuntura atual
e sair com bons resultados".
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