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Operários vão se reunir nesta
segunda-feira para decidir sobre
a proposta e o retorno ao trabalho

MOBILIZAÇÃO VITORIOSA EM JIRAU E SANTO ANTÔNIO ARRANCA
AUMENTO ANTECIPADO DE 7%. ASSEMBLEIA AVALIARÁ PROPOSTA

Por decisão do Tribunal Regional do
Trabalho da 14ª Região de Rondônia
nesta sexta-feira houve mais uma

audiência de conciliação, desta vez com
representantes do Consórcio Santo Antô-
nio Civil (CSAC), responsável pela cons-
trução da hidrelétrica de Santo Antônio e
representantes do Consórcio Energia Sus-
tentável do Brasil (CESB), responsável pela
construção da hidrelétrica de Jirau, nego-
ciando juntamente com os representan-
tes do Sindicato dos Trabalhadores da In-
dústria da Construção Civil de Rondônia
(Sticcero) e operários da base.

As empresas que compõem os dois
consórcios apresentaram na audiência
uma proposta onde os trabalhadores que
recebem salário de até R$1.500,00 terão
aumento de 7% e Big Card de R$ 220,00
e os demais terão um reajuste de 5% e
Big Card de R$ 200,00. Os dias parados
serão pagos, mas ainda haverá negocia-
ção sobre se eles serão compensados ou
se a empresa abonará.

A Justiça, que havia decretado a greve
abusiva, voltou atrás ao ouvir os trabalha-
dores e buscou o diálogo com as empre-
sas, o que foi decisivo, segundo Cláudio
da Silva Gomes, presidente da Confede-
ração dos Trabalhadores na Indústria da
Construção e da Madeira (Conticom/CUT).

Para Claudinho “a justiça, quando propi-
cia a negociação, sai mais forte e os tra-
balhadores passam a acreditar na justiça
trabalhista, ao contrário do que acontece
quando se tenta eliminar o processo de
negociação, como foi feito inicialmente”.
“A negociação exige maior esforço, mas
compensa ambas as partes”, frisou.

Os trabalhadores terão assembléias às
7 horas da manhã da segunda-feira nos
dois canteiros e a avaliação é que com
essa proposta patronal o acordo seja acei-
to e a greve  encerrada.

Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção Civil de
Rondônia (Sticcero) vem tendo um papel chave nas mobilizações

Messias, da CUT Nacional, nos
canteiros prestando solidariedade

Mais de seis mil trabalhadores da Montagem Industrial do Sul
Fluminense conquistaram aumento salarial de 10% a 19.95%, re-
troativos a 1º de fevereiro. O reajuste está garantido na Convenção
Coletiva de 2012/2013 da categoria, negociada pela diretoria do
Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e  Montagem In-
dustrial  do Sul Fluminense (SITCCMMP).

Além dos aumentos, a Convenção estabelece ganhos como a
cesta básica no valor de R$ 170,00, Participação nos Lucros e
Resultados ( PLR) que chega a 100% do salário nominal, mais
60% de hora extra praticada no decorrer da semana e 80% aos
sábados.  A proposta foi aprovada pelos trabalhadores da base
territorial do Sindicato que reúne sete municípios: Barra Mansa,
Resende, Itatiaia, Quatis, Porto Real, Rio Claro e Volta Redonda.

SINDICATO DE VOLTA REDONDA CONQUISTA REAJUSTES DE 10% A 19,95%

Categoria mobilizada: aumento conquistado!

O presidente da Conticom e represen-
tante da Central Única dos Trabalhado-
res no Conselho Curador do FGTS, Clau-
dio da Silva Gomes,concedeu entrevista
à Rádio Câmara na última terça-feira (27).

Na oportunidade, Claudinho defendeu
o veto da presidente Dilma Rousseff so-

bre a utilização dos recursos do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS,
para obras da Copa do Mundo e das Olim-
píadas. Ele lembrou que “este investimento
na Copa é muito localizado e tem um po-
tencial de geração de emprego e de-
senvolvimento social muito baixo”.

Para ouvir a entrevista, acesse:
http://www2.camara.gov.br/radio/

materias/MANHA-NO-PARLAMENTO/
412903-REPRESENTANTE-DA-CUT-CO-
MENTA-VETO-A-POSSIBILIDADE-DE-
USO-DO-FGTS-EM-OBRAS-DA-
COPA.html

NA RÁDIO CÂMARA, CLAUDINHO DEFENDE VETO DE DILMA AO USO DO FGTS NAS OBRAS DA COPA



REUNIÃO DO FNHIS:  BANCADA DE
TRABALHADORES CONDENA LENTIDÃO
DO GOVERNO E COBRA MAIS DEBATE
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GREVES SACODEM O PAÍS POR AUMENTO REAL E DIREITOS

Desde o começo deste ano o movimento grevista tem se
espraiado no ramo da construção. Com mobilizações em
todas as regiões do país, os operários  defendem au-

mento real de salário, cesta básica, alojamentos decentes, ho-
ras in itinere, entre outras reivindicações. Só no primeiro trimes-
tre deste ano, as greves já pararam mais de 200 mil trabalhado-
res do setor, que é um dos mais penalizados no Brasil pela
informalidade, brutal rotatividade e acidentes.

CAMINHADA - O Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as
Condições de Trabalho na Construção Civil, assinado pelos tra-
balhadores, governo e empresários é um importante passo, na
busca do Contrato Coletivo Nacional, mas precisa ser
aprofundado para conseguir os resultados pelos quais os traba-
lhadores tanto lutaram. Precisa, por exemplo, incluir as empre-
sas terceirizadas e fazer com que o documento seja
implementado pelas empresas que assinaram o compromisso.

O Contrato Coletivo Nacional prevê uma pauta única para to-
dos os trabalhadores do ramo, em que todos, independente do
estado em que atua ou do tamanho da obra, recebam salários
iguais e tenham as mesmas condições e benefícios. A pauta é
resultado de um esforço unitário de sindicatos,federações e con-
federações vinculadas a diferentes centrais sindicais.

(IN)JUSTIÇA - Outro grave problema a ser enfrentado é o
papel da Justiça frente às mobilizações, pois de aliada na luta
para garantir o direito dos trabalhadores e um importante media-
dor de conflitos, vem sendo utilizada para sufocar o movimento
sem resolver os conflitos. As dificuldades não são poucas, mas
as mobilizações pelo país têm mostrado a disposição dos tra-
balhadores em avançar com as conquistas na construção de
um trabalho decente e uma vida mais digna.

A Internacional dos Trabalhadores da Construção e da Madeira (ICM) realizou
terça-feira (27), em São Paulo, a reunião da Campanha pelo Trabalho Decente antes
e depois da Copa de 2014. A atividade avaliou os desdobramentos da entrega da
Pauta Nacional Unificada do setor da construção em Brasília,  definiu os próximos
passos da Campanha no país e discutiu propostas para a Rio+20.

CONTICOM PARTICIPA DA REUNIÃO DA ICM
NA CAMPANHA PELO TRABALHO DECENTE

Na última segunda-feira (26) ocorreu em
Brasília a 22ª Reunião Ordinária do Con-
selho Gestor do Fundo Nacional de Habi-
tação e Interesse Social (FNHIS).

A reunião tinha como pauta a aprova-
ção do relatório de contas de 2011, mas a
bancada de trabalhadores trouxe ainda a
discussão sobre a avaliação das obras
suspensas, a lentidão da Caixa Econômi-
ca Federal e os atrasos do governo.

Na avaliação de Domingos Oliveira
Davide, secretário de Relações Internacio-
nais da Conticom, que também preside o
Sindicato dos Trabalhadores na Constru-
ção Civil de Curitiba (Sintracon), a reunião
foi bastante positiva. “Conseguimos apre-
sentar a nossa pauta de reivindicações e
cobrar reuniões com mais tempo para o
debate. Não queremos deliberar coisas
prontas”, destacou Domingos.

Domingos Oliveira Davide (à esq, de azul) representou a Conticom

A Conticom realizará seu 1º Seminário de Comunicação nos dias 8 e 9 de maio
(terça e quarta-feiras), em Guarulhos/SP. A atividade conta com o apoio da Secretaria
Nacional de Comunicação da CUT e terá palestras, workshops e oficinas, com o
objetivo de aprofundar o debate sobre a comunicação na disputa de hegemonia, forne-
cendo as orientações necessárias para que os sindicatos e federações dinamizem
sua imprensa.

As inscrições já estão abertas e a recomendação é que os participantes sejam
ligados à imprensa dos sindicatos. Envie sua ficha para conticom@conticom.org.br
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SEMINÁRIO DE
COMUNICAÇÃO
DA CONTICOM NOS
DIAS 8 E 9 DE MAIO


