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OPERÁRIOS DA REVAP EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP
ARRANCAM AUMENTO REAL DE 2,5% E PLR DE R$ 2.000,00
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Com o apoio da Conticom/CUT, Sindicato e Comissão de Trabalhadores atuaram unidos,
assegurando a vitória dos 13 mil operários nas obras de modernização da Revap

Com data-base em 1º de Maio, os 13
mil operários da construção que trabalham
nas obras de modernização da Refinaria
Henrique Lage (Revap), em São José dos
Campos, no interior paulista, obtiveram
uma vitória maiúscula no final da semana
passada, arrancando reajuste de 8% (au-
mento real de 2,5%) e Participação nos
Lucros e Resultados de R$ 2.000,00 (a
do ano anterior foi de R$ 1.500,00), entre
outras conquistas.

Diferente da mobilização do ano pas-
sado, onde a sabotagem dos Sem lutas
do PSTU colocou o movimento numa ca-
noa furada e comprometeu o êxito das rei-
vindicações - levando ao desconto de 17
dos 20 dias parados e à demissão de mui-
tos companheiros - este ano a unidade
demonstrada durante todo o processo de
mobilização e negociação liderado pelo Sin-
dicato e a Comissão de Trabalhadores da
obra da Petrobrás - acompanhada de per-
to pela direção da Conticom/CUT - garan-
tiu o excelente resultado.

“Além do aumento real de 2,5% e da
PLR de R$ 2.000, garantimos o reajuste
na ajuda de custo - um auxílio moradia
para todos - que passou de R$ 150 para
de R$ 200, cesta natalina de R$ 60,00 e
estabilidade de 180 dias para os 20 com-
panheiros da Comissão”, comemorou o
vice-presidente do Sindicato dos Trabalha-

dores da Construção Civil e Montagem In-
dustrial de São José dos Campos, Cara-
guá, Paraibuna, Jambeiro e Ubatuba, Ro-
drigo Chagas Mendes.

Outro ponto importante, extremamente
valorizado pelos operários, lembrou Rodri-
go, é a melhoria da folga de campo, com
dois dias abonados pela empresa e uma
passagem paga a cada 90 dias (antes era
120 dias) para quem mora a mais de 200
quilômetros de São José. “Agora, batalhare-
mos para levar essas conquistas para to-
dos os companheiros da região”, concluiu.

REIVINDICAÇÕES DO SETOR MOVELEIRO ESTARÃO ENTRE AS
PRIORIDADES DA REUNIÃO DA CONTICOM NO PRÓXIMO DIA 2 DE JUNHO

Marcada para o dia 2 de junho (terça-
feira) no Centro Marianista Caná, em Cam-
pinas, a próxima reunião da direção da
Conticom terá o setor moveleiro como
uma das suas principais prioridades.

Embora o Seminário Nacional realiza-
do em Curitiba tenha apontado algumas
diretrizes, é fundamental agora amplificar
a reivindicação, atraindo sindicatos e cen-
trais com representação no setor para di-
alogar e, uma vez consensuadas algumas
bandeiras unitárias, negociar com mais
peso junto a empresários e governos.

MEDIDAS - Entre as políticas que de-
vem ser encaminhadas, defende a Con-
ticom, encontra-se a proibição da expor-

Waldemar, presidente da Conticom/CUT (acima) e Marcelo, presidente
do Sindicato de São José (abaixo):  comandaram mobilização vitoriosa

tação de madeira in natura, a fim de ga-
rantir maior valor agregado a matéria-pri-
mas tão valiosas.

 “Como pode um país como o Brasil, com
a variedade e a riqueza de sua floresta, com
suas madeiras de lei, ter apenas 1% do
mercado internacional, enquanto um país
que sabidamente já acabou com as suas
matas, como a Itália, ser campeão de ex-
portação de móveis?”, questionou o presi-
dente da Conticom/CUT, Waldemar de Oli-
veira. Ele citou ainda o caso da Alemanha,
muito semelhante, e que acaba pegando
um filão que poderia ser nosso.

MANEJO - Para a Conticom, “um pon-
to importante é o manejo florestal de ver-

dade, para podermos colher árvores que
estão maduras e deixar a floresta intac-
ta”. “Ter um controle da origem da ma-
deira, da sua extração até o ponto final,
será uma decisão fundamental para pre-
servar a fauna e a flora, o meio ambiente
por inteiro, que deve ser uma preocupa-
ção permanente de toda a sociedade”,
acrescentou Waldemar. Segundo ele,
“são várias ações que podemos cons-
truir coletivamente e que, sem dúvida,
com esta responsabilidade com o pre-
sente e o futuro das novas gerações, não
só vamos manter como ampliar o em-
prego da categoria, mas gerarmos rique-
za e desenvolvimento para toda a nação”.


