
CONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃO
www.conticom.org.brwww.conticom.org.br

BOLETIM ELETRÔNICO Nº 127 - 19 A 26 DE ABRIL DE 2010 conticom@conticom.org.br

CONSTRUÇÃO - Informativo da Confederação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores nas Indústrias da Construção e da Madeira.
 Rua Caetano Pinto, 575, 3º andar, Brás, São Paulo-SP, CEP 03041-000. Fone: (11) 2108.9191. Fax: (11) 2108.9192. Edição: Leonardo Severo

APÓS 16 DIAS DE PARALISAÇÃO, OPERÁRIOS DE
CAMAÇARI E REGIÃO ARRANCAM 10% DE AUMENTO
Sindicato também conquistou abono de 2,5%, reajuste na cesta básica e garantiu Plano de Saúde para a categoria

Exemplo de determinação, unidade
e mobilização, os operários da

construção civil de Camaçari e Região
conquistaram, após heróicos 16 dias
de greve e mais de dez dias de
impasses, 10% de aumento salarial.

A queda de braço foi longa até con-
seguirem dar por terminadas as infin-
dáveis negociações com o patronato,
informou o Sindticc (Sindicato dos Tra-
balhadores na Indústria da Construção
Civil, Montagem e Manutenções de
Camaçari, Lauro de Freitas, Dias
d'ávila, Mata de São João, Entre Rios,
Catu, Cardeal da Silva, Pojuca, Araças,
Itanagra e Esplanada - Bahia), que
comandou o processo.

CONQUISTAS - Além do reajuste,
os trabalhadores conquistaram um
abono em torno de 2,5% e aumento
de 50% no valor da cesta básica. Na
avaliação do Sindicato, o resultado do
movimento grevista, apesar do desgas-
te gerado, foi altamente positivo para
os trabalhadores.

Membro da direção do Sinditiccc e
secretário de Organização da Conti-
com, José Gomes de Alcântara infor-
mou que foram realizadas várias
assembleias nos canteiros de obras
das empresas Andrade Mendonça e
Costa Andrade, para tratar do acordo
firmado, que contou com a mediação
do Ministério do Trabalho.

GANHOS - “O salário dos oficiais
(pedreiros, carpinteiros, marceneiros,
entre outros) foi fechado em R$ 913,00.
Os ajudantes práticos ficaram com R$
568,00 e os ajudantes comuns com R$
535,00. Os reajustes nos salários fo-
ram de 10%. O acordo inclui ainda um
abono de 2,5% sobre o valor dos salá-
rios. A cesta básica passou de R$80,00
para R$120,00”, explicou Alcântara.

O dirigente sindical lembra ainda
que a partir de janeiro as empresas con-
cederão plano de saúde a todos os tra-
balhadores do setor em Camaçari e
Região, uma antiga reivindicação. Além
disso, o desconto do vale-transporte foi
reduzido de mais de 3% para apenas
1,5%. Em relação aos dias parados,
as empresas irão pagar quatro dias
parados e descontar dos salários seis
dias. Os seis dias restantes serão
compensados.

Bandeira cutista tremula vitoriosa nos canteiros: de luta e conquista

Comandada pelo presidente do Sin-
dicato dos Trabalhadores da Constru-
ção Civil do Estado de Rondônia, Rai-
mundo Soares da Costa (Toco), a pri-
meira assembléia com a nova direto-
ria, após as eleições realizadas nos
dias 22,23, e 24 de março, deflagrou
o processo de negociação da Campa-
nha Salarial 2010/2011.

Aprovada por unanimidade, a cam-
panha salarial promete ser uma das
mais acirradas na busca da valoriza-
ção da categoria.

Estiveram presentes o presidente
da CUT estadual, Itamar Ferreira, re-
presentantes sindicais do SEEB (Ban-
cários), o presidente da Câmara Mu-
nicipal, Hermínio Coelho, e Anderson
Machado, ex-administrador nomeado
pela Justiça do Trabalho.

REPRESENTATIVIDADE - Anderson
fez um relato da transparência e orga-

PRIMEIRA ASSEMBLÉIA DA NOVA DIRETORIA
DO STICCERO APROVA CAMPANHA SALARIAL

nização do processo eleitoral que con-
duziu os atuais diretores aos seus res-
pectivos cargos.

Raimundo Soares afirmou que “nada
vai impedir que realizemos juntos um
trabalho responsável e voltado para os
interesses dos trabalhadores, o que
antes não existia”. Agora, frisou o diri-
gente, “o Sindicato voltou para as mãos
de seus legítimos representantes que,
com certeza, terão orgulho das ações
dessa diretoria e da reconstrução físi-
ca e moral da nossa entidade”.

MELHORIAS - Além de ampliar a pre-
sença nos canteiros de obras, a dire-
toria investirá de imediato na aquisição
de uma sede própria com mais espaço
administrativo e áreas de lazer para os
dias de descanso dos trabalhadores.
Além disso, estarão sendo implantados
convênios para atender necessidades
assistenciais básicas.

COMUNICAÇÃO É ARMA PARA AVANÇAR CONSCIÊNCIAS
Cada vez mais comprometida com o retrocesso, os grandes meios de

comunicação disputam corações e mentes, tentando invisibilizar a atua-
ção da classe trabalhadora, seus anseios e conquistas. A guerra neste
ano será ainda mais dura, pois está em jogo o destino do país. Comuni-
que-se. Não deixe a sua luta passar em branco. O Brasil agradece!



“A ERA DOS EXTERMINADORES DO EMPREGO E DO FUTURO
ACABOU”, AFIRMA DILMA, ACLAMADA EM SÃO BERNARDO
O  auditório do Sindicato dos

Metalúrgicos do ABC foi tomado no
dia 10 de abril por mais de 700 lideran-
ças de todas as centrais sindicais, que
foram ao local para manifestar seu
apoio à candidatura da companheira
Dilma Rousseff à presidência da Re-
pública.

Além do presidente Lula, ministros
e prefeitos, como o de São Bernardo e
ex-presidente da CUT, Luiz Marinho,
compunham a mesa. No plenário, uma
expressiva participação dos trabalha-
dores do Ramo da Construção, um dos
principais beneficiados pela política de
geração de emprego e renda desen-
volvida ao longo do último período.

APOIO  - O presidente da CUT, Ar-
tur Henrique, foi explícito ao defender
a eleição de Dilma Rousseff: “Vamos
eleger a primeira presidente do Brasil,
para evitar o retrocesso”.“Temos uma

militância absolutamente convencida de
que o Serra e os tucanos, junto com os
ex-peefelistas, poderiam fazer o Brasil
andar pra trás e destruir as políticas so-
ciais que estão mudando o País. Políti-
cas que estão incluindo milhões de po-
bres ao mercado de trabalho, ao con-
sumo e ao ensino público, o que dará
uma nova perspectiva de futuro aos fi-
lhos do povo, nossos próximos enge-
nheiros, médicos, cientistas e, por que
não, jornalistas”, declarou Artur.

LUTADORA - “Eu não fujo quando en-
frento dificuldades", anunciou Dilma, em
clara referência ao adversário, que se
refugiou no Chile enquanto vários luta-
dores, incluindo ela mesma, enfrentaram
a ditadura militar de direita para resta-
belecer a democracia no Brasil. “Tudo o
que fiz foi porque acreditava, fiz com o
coração e com minha paixão”, disse.

Dilma também atacou diretamente o

adversário ao comentar como os tuca-
nos tratam os sindicatos e os movimen-
tos sociais. “Eu respeito os movimen-
tos sociais porque entendo que são a
base da verdadeira democracia. Nós
sempre vamos garantir que todos se-
jam ouvidos. Democrata de verdade
não vê movimento social como caso de
polícia", em evidente referência à re-
cente reação de Serra, que ainda go-
vernador do Estado e comandante da
Polícia Militar do Estado orientou as
forças de segurança a reprimir, com
bombas, cassetetes e balas de borra-
cha, professores e professoras que rei-
vindicavam melhores salários e quali-
dade de ensino, no mês de março.

AVANÇAR - De forma vigorosa, Dil-
ma deu o tom do ato político e do en-
frentamento que virá: "A era dos exter-
minadores do emprego, dos extermina-
dores do futuro, acabou".

Ao movimento sindical e à classe
trabalhadora brasileira,

Companheiras e companheiros,
As eleições gerais de 2010 serão um

momento decisivo para o país e para a
democracia que estamos construindo,
pois se realizarão num quadro político sin-
gular, caracterizado pelo crescimento sus-
tentado da economia, pelo regime de am-
plas liberdades democráticas e pela afir-
mação do papel propositivo do movimen-
to sindical e da classe trabalhadora, pos-
sibilitado por um largo processo de unida-
de de ação entre as centrais sindicais.

A campanha eleitoral será marcada
pela acirrada disputa entre distintos e di-
vergentes projetos políticos e de desen-
volvimento para o País nos próximos
anos. As diferentes candidaturas apre-
sentarão à sociedade e ao debate políti-
co suas propostas e programas de go-
verno. É do interesse dos trabalhadores
e trabalhadoras, assim como da maioria
do povo e daqueles que aspiram uma so-

ciedade justa, fraterna e democrática, que
este processo de formulação envolva e
mobilize milhões de brasileiros.

Partindo desta premissa, as centrais
sindicais CUT, Força Sindical, CTB, Nova
Central e CGTB realizarão no dia 1º de
junho de 2010, no Estádio do Pacaembu,
em São Paulo – SP, a Conferência Nacio-
nal da Classe Trabalhadora para, numa
grande Assembléia, reunir dezenas de
milhares de dirigentes e ativistas sindicais
para discutir e deliberar sobre um projeto
nacional de desenvolvimento para o país,
iniciativa inédita e histórica que marcará a
trajetória do movimento sindical através da
afirmação do protagonismo e da unidade
dos trabalhadores.

Convocamos, portanto, o conjunto do
movimento sindical brasileiro para se fa-
zer presente em São Paulo no dia 1º de
junho. É fundamental que, desde já, se-
jam organizadas representativas carava-
nas sindicais de todos os Estados e regiões
do Brasil, com trabalhadores do campo e

da cidade, da ativa e aposentados, jovens,
mulheres e homens, para que nossa Con-
ferência seja uma massiva demonstração
da diversidade brasileira e da determina-
ção da classe trabalhadora.

Contando com a presença de todos e
todas, enviamos nossas saudações sin-
dicais.

Viva a unidade dos trabalhadores!
Todos à Conferência Nacional da Clas-

se Trabalhadora – Assembléia 1º de ju-
nho!

CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHA-
DORES – Artur Henrique da Silva – Pre-
sidente; FORÇA SINDICAL – Paulo Pe-
reira da Silva (Paulinho) – Presidente;
CENTRAL DOS TRABALHADORES E
TRABALHADORAS DO BRASIL –
Wagner Gomes – Presidente; NOVA
CENTRAL SINDICAL DOS TRABALHA-
DORES – José Calixto Ramos – Presi-
dente; CENTRAL GERAL DOS TRABA-
LHADORES DO BRASIL – Antônio Neto
– Presidente

CENTRAIS LANÇAM MANIFESTO DE CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA
DA CONFERÊNCIA NACIONAL DA CLASSE TRABALHADORA EM 1º DE JUNHO

Ao lado de Lula e Mercadante, candidata a presidente foi recepcionada com festa pelos trabalhadores


