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GREVE VITORIOSA EM SÃO CAETANO-SP ARRANCA
AUMENTO REAL E  REAJUSTES DE ATÉ 20% NO PISO
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Após 10 dias de paralisação, categoria dobra intransigência patronal e garante conquista
A greve dos operários da cons-

trução civil de São Caetano, no ABC
paulista, terminou com uma vitória
contundente na quinta-feira (21/5)
depois de dez dias parados. Além
do aumento real de salários e rea-
juste de até 20,15% no Piso, os tra-
balhadores vão receber integral-
mente os dias parados. Mais de 50
empresas assinaram o acordo de
reajuste salarial com o Sindicato In-
termunicipal dos Trabalhadores da
Construção Civil e do Mobiliário, re-
presentando assim mais de 4 mil
dos 5 mil trabalhadores do setor na
cidade. Outras 20 empresas, envol-
vendo 1.200 operários, têm nego-
ciação marcada para esta semana.

VALORIZAÇÃO - Conforme Edi-
son Luiz Bernardes, presidente do
Sindicato - que congrega São Cae-
tano e mais 11 cidades da região -,
os aumentos salariais acordados
variam de 7% a 10%. O menor piso
de mão-de-obra não qualificado
acordado em São Caetano foi de R$
783,88, representando um percen-
tual de aumento de 9,5% em rela-
ção ao piso de 2008, e o maior foi
de R$ 811,80 representando um
aumento de 13,96% em relação ao
acordo de 2008.

GANHOS - Nos pisos de mão-
de-obra qualificada, essa diferença
ainda é mais expressiva, sendo que
o menor piso acordado foi de R$
993,39, representando um amento
de 16,7% sobre os salários acorda-
dos em maio de 2008, e o maior foi
de R$ 1.023,00, representando um
aumento de 20,15%.

ACERTO - “Paramos na hora
certa, mobilizamos os companheiros
e colhemos o bom resultado da uni-
dade da categoria. O fato é que o
setor cresceu muito e fomos à luta
para que o aquecimento da econo-
mia se refletisse numa melhor re-
muneração dos trabalhadores”, de-
clarou Edison. Segundo o sindica-
lista, como os canteiros de obra em
São Caetano foram paralisados,
agora fica mais fácil negociar com
os empresários da região, uma vez
que o operariado mostrou seu enor-
me potencial de pressão.

SEM ACORDO, OBRAS
DE CAMPINAS E SANTO
ANDRÉ PODEM PARAR

Frente às propostas indecentes feitas
pelo patronato, em Campinas e Santo An-
dré é acordo ou greve, com as assembléi-
as de trabalhadores se pronunciando nes-
ta segunda e terça-feira sobre a conduta
a seguir.

PÓLO - Segundo Hamilton Mendes,
coordenador do Sindicato de Campinas,
os companheiros do Pólo Petroquímico de
Paulínia reivindicam o INPC (5,89%) mais
10% de aumento real, PLR de R$ 2.500,00
e auxílio alimentação de R$ 200,00. So-
mente nas obras de expansão e manu-
tenção da refinaria da Petrobrás trabalham
6.500 operários, altamente mobilizados em
aliança com os petroleiros. “Esta unidade
das duas categorias reforça o movimento,
que vai à luta pois a proposta patronal é
muito ruim”, denunciou.

Para Mauro Lopes Coelho, do Sindi-
cato de Santo André, além do reajuste sa-
larial, a categoria reivindica o aumento no
crédito alimentação, além do estabeleci-
mento da Comissão para tratar da PLR.

Dirigentes da Conticom/CUT ao lado do
ministro da Previdência, José Pimentel

CONTICOM/CUT E MINISTÉRIOS DO
TRABALHO E DAS CIDADES DEBATEM
PROJETO PILOTO DE QUALIFICAÇÃO

Em Santo André (foto) e por todo o
Estado de SP, categoria vai à luta

CONTICOM APRESENTA À
PREVIDÊNCIA PROPOSTA DE
APOSENTADORIA ESPECIAL

Dirigentes da Conticom estarão reunidos
nesta segunda-feira com representantes dos
Ministérios do Trabalho e das Cidades para
debater um Projeto Piloto de Qualificação e
Certificação Profissional para os trabalha-
dores do setor. O objetivo da entidade é que
o projeto esteja elaborado dentro de 30 dias.

Lideranças da Conticom/CUT e da FNU
(Federação Nacional dos Urbanitários) apre-
sentaram  quarta-feira (20) ao ministro da Pre-
vidência Social, José Pimentel, proposta de
enquadramento de algumas categorias pro-
fissionais - como construção e eletricitários -
como periculosa, penosa ou insalubre para
terem direito à aposentadoria especial.

VÍTIMAS - Durante a audiência, realiza-
da em Brasília, o ministro foi informado do
anteprojeto de lei que garante o acesso a
esse direito a trabalhadores de segmentos
que acabam sendo vitimados por tais con-
dições de trabalho.

“É quase impossível a um operário da
construção buscar o benefício da aposenta-
doria por tempo de contribuição. Infelizmen-
te, quando consegue, quase sempre é pela
idade, quando está todo arrebentado pelas
doenças que adquiriu ao longo de anos de
trabalho”, lembrou o presidente da Conticom,
Waldemar de Oliveira, frisando que o aces-
so a um direito como a aposentadoria espe-
cial “é uma questão inadiável, de justiça”.

ACÚMULO - O deputado Vicentinho (PT-
SP) já havia apresentado proposta neste sen-
tido, que agora está recebendo contribui-
ções, particularmente para definir as fontes
de custeio, informou Waldemar.

Nesta terça-feira (27), uma Comissão
composta por representantes das centrais
sindicais, empresários e governo volta a se
reunir para analisar o Fator Acidentário Pre-
videnciário, que eleva a contribuição das
empresas que mais causam acidentes e
reduz as alíquotas das que investem na saú-
de e segurança de seus trabalhadores.



5 MIL NO RIO REPUDIAM TENTATIVA DA TUCANALHADA DE
DETONAR A SOBERANIA BRASILEIRA SOBRE O PRÉ-SAL

Mais de 5 mil pessoas, entre petro-
leiros e trabalhadores de diferentes
categorias, participaram da manifesta-
ção em defesa da Petrobrás e de uma
nova lei do petróleo realizada na ma-
nhã de quinta-feira (21), no centro da
cidade do Rio de Janeiro. A CUT e a
Federação Única dos Petroleiros tive-
ram a iniciativa de organizar o ato, que
obteve apoio e participação das demais
centrais e dos movimentos sociais.

A mobilização foi encerrada por vol-
ta das 13h30, diante do edifício sede
da Petrobrás, na avenida Chile, depois
de uma passeata que fechou as seis
pistas da avenida Rio Branco e de um
abraço simbólico em torno da sede da
empresa.

O coordenador da FUP, João Anto-
nio de Moraes, encerrou o ato com uma
fala dura contra a oposição, que quer
explorar a CPI da Petrobrás para tentar
detonar as possibilidades de elaboração
de um novo marco regulatório para o
pré-sal. A CUT, a FUP e os movimentos
sociais defendem uma nova lei do pe-
tróleo que garanta soberania brasileira
sobre a exploração das jazidas recém-
descobertas e, mais que isso, que os
resultados financeiros sejam aplicados
num fundo soberano e destinados, pri-
oritariamente, a políticas públicas de
saúde, educação, infraestrutura, pesqui-
sa e segurança, entre outros.

RIQUEZA - "Queremos o controle
sobre o pré-sal nas mãos do povo bra-
sileiro. É uma riqueza gigante que deve
ser destinada para fortalecer e conso-
lidar políticas de Estado que garantam

Conticom conclama Sindicatos a se somarem ao movimento nacional em defesa da Petrobrás e do Brasil

distribuição de renda e diminuição das
desigualdades", afirmou Moraes, em
frente à sede da Petrobrás. "Essa CPI
é uma tentativa do PSDB e do ex-PFL
de barrar os movimentos sociais que
lutam pela idéia de uma política de ener-
gia soberana, que ajude o Brasil a ser
um país justo e a ocupar uma posição

Em decisão publicada no dia 21
de maio de 2009, a juíza do Trabalho
Andréia Alexandra Barreto Ferreira,
da 6ª Vara do Trabalho, relata as inú-
meras irregularidades praticadas por
Antonio Acácio Moraes do Amaral, da
Força Sindical, no Sindicato dos Tra-
balhadores na Indústria da Constru-
ção Civil (STICERO). Ao final, a juíza
determina o cancelamento de regis-
tro de processo eleitoral no Cartório
e a nomeação de uma Junta Gover-
nativa indicada pelo Ministério Públi-
co do Trabalho (MPT).

VITÓRIA - Para o líder da Oposi-
ção Sindical, Raimundo Soares da
Costa (Toco), a decisão da Justiça
representa uma grande vitória de um
movimento que começou no dia 14

de janeiro deste ano, quando ele jun-
tamente com os companheiros Elioni
Sebastião Laia, Francisco das Chagas
Costa (Chaguinha) e Altair Donizete de
Oliveira denunciaram ao MPT que o
STICCERO vinha sendo controlado ile-
galmente por Amaral, através de pro-
curação, e que assinara acordos e
convenções coletivas inteiramente pre-
judiciais aos trabalhadores.

FALCATRUAS - A sentença da Juí-
za confirma as principais denúncias fei-
tas pela Oposição Sindical nos últimos
quatro meses. Entre as irregularidades
praticadas por Amaral estão a de im-
pedir ilegalmente a filiação de traba-
lhadores das Usinas do Madeira para
evitar a criação de chapa de oposição;
o fato do Sindicato estar sem diretoria

eleita desde o dia 29 de janeiro e a
grosseira manipulação do processo
eleitoral, visando continuar controlan-
do o STICCERO.

DESCARAMENTO - Vários outros
absurdos e abusos de Antonio Ama-
ral foram elencados pela Justiça,
como o fato de ter sido nomeado pre-
sidente da comissão eleitoral, em
outubro do ano passado - saindo
como candidato a presidente da úni-
ca chapa que conseguiu se inscre-
ver - e e a falta de divulgação das
eleições, que foram reconvocadas
através de edital clandestino publica-
do no dia 31 de março, onde não
apareceu sequer o nome do STICCE-
RO ou qualquer orientação sobre o
processo eleitoral.

RONDÔNIA: JUSTIÇA DÁ RAZÃO À OPOSIÇÃO SINDICAL, AFASTA
ANTONIO AMARAL DO STICERO E NOMEIA JUNTA GOVERNATIVA
Dirigente da Força vinha usurpando mandato para assinar acordos e convenções prejudiciais aos trabalhadores

Manifestantes tomaram a avenida Rio Branco

O diretor executivo da CUT Nacio-
nal Adeilson Telles, participante da or-
ganização do ato, sublinhou que "Mais
uma vez o Rio dá a sua colaboração
na luta pelos direitos do povo brasilei-
ro. Foi assim nas Diretas-Já, no Fora
Collor e, agora, em defesa da Petro-
brás e da soberania nacional. Este foi
um primeiro ato de um movimento que
vai ganhar cada vez mais peso, con-
tra a tentativa da oposição golpista".

mais forte no cenário internaciona. São
os mesmos que acabaram com várias
empresas estatais e que abriram nos-
sas jazidas de petróleo para a explora-
ção de multinacionais ampliarem as re-
messas de lucros para outros países.
Agora, com unidade, essa luta vai ga-
nhar mais força", avisou Moraes.

“Vamos fortalecer esta mobiliza-
ção nacional em defesa da Petrobrás
e do Brasil. É preciso que todos os
Sindicatos informem e mobilizem suas
bases para derrotar os entreguistas
e privatistas, gente que faz o jogo sujo
das multinacionais do petróleo que
querem impedir a soberania do povo
brasileiro sobre estas imensas rique-
zas”, enfatizou o presidente da Con-
ticom, Waldemar de Oliveira.

CUT E CONTICOM UNIDAS NA LUTA NACIONALISTA


