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2020ANOSANOS

DELTA PAGA OS ATRASADOS E TRABALHADORES  RETOMAM
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA RODOVIA EM VOLTA REDONDA
Com respeito à pauta, categoria reiniciou as obras da Rodovia do Contorno no RJ na última sexta-feira

Sem avanço nas negociações com o sindicato patronal, cresce a insatisfação
entre os trabalhadores da construção civil, montagem e manutenção de Candeias e
Região, na Bahia. Frente à enrolação dos empresários, os trabalhadores da RLAM e
da Daw Química decidiram cruzar os braços na última sexta-feira (8). De acordo
com o  Sindicato da categoria, o objetivo de forçar a negociação deu resultado e,
após três reuniões, os trabalhadores podem chegar a um acordo nesta segunda-
feira (11), quando a proposta será levada para avaliação da assembleia.

OPERÁRIOS CRUZAM OS BRAÇOS E FORÇAM ACORDO EM CANDEiAS-BA

Uma greve que durou dez dias garantiu
reajuste salarial de 10% e importantes con-
quistas para os trabalhadores das oito em-
preiteiras que atuam
na filial 64 da Petro-
brás, em Barueri. Li-
derado pelo Sindica-
to dos Trabalhadores
nas Indústrias da
Construção e do Mo-
biliário de Itapevi, o
movimento exigia
aumento dos salári-
os, PLR, ajuda de
custo, cesta natalina e reajuste das ho-
ras extras.

VITÓRIA DA UNIDADE - Após negocia-
ção, além do reajuste salarial para todos,

Categoria unida arrancou conquistas

Os trabalhadores da Delta decidiram
em assembleia realizada na última
quarta-feira (6) pelo fim da greve que

paralisava, desde o dia 31 de junho, as
obras da Rodovia do Contorno, em Volta
Redonda.  A categoria, vinculada ao setor
da construção pesada, aceitou o retorno
ao trabalho após o pagamento pela em-
presa dos salários referentes ao mês de
maio, inclusive dos 15 funcionários do Rio
de Janeiro que ainda estavam atrasados.

SOLIDARIEDADE - “A continuidade da
greve ocorreu porque os trabalhadores que
já haviam recebido os salários do mês se
solidarizaram com os funcionários que es-
tavam, até então, sem receber”, diz o di-
retor de Comunicação e Imprensa do Sin-
dicato dos Trabalhadores da Construção
Civil, Montagem e Construção Pesada do
Sul Fluminense, Zeomar Tessaro.

A negociação envolvendo os funcioná-
rios da empresa, representantes da Delta
e do Sindicato, ocorreu na tarde da última
terça (5) e também garantiu o pagamento
do reajuste retroativo no próximo dia 30.

“Os trabalhadores já receberam um in-
formativo da Delta confirmando o paga-
mento do reajuste e determinando a com-
pensação dos quatro dias de paralisação”,
esclareceu Tessaro, ressaltando que, ape-
sar da determinação da empresa pela com-
pensação, essa é uma decisão que cabe-
rá aos trabalhadores. “A nossa diretoria 
pleiteia junto à empresa que a compensa-
ção seja de apenas dois dias, e que os
outros sejam abonados”, acrescenta. 

Com a volta dos operários ao trabalho,
a empresa se comprometeu com as de-
mais reivindicações da categoria, como a
atualização da cesta básica, pagamento
das horas extras, regularização da jorna-
da de trabalho, melhoria na qualidade da
refeição e do café da manhã, nas condi-
ções de segurança e no revezamento dos
sinaleiros da obra.

as horas extras serão de 70%. As demais
reivindicações variaram de empresa a em-
presa e os dias parados não serão des-

contados dos salá-
rios.

Só após iniciada
a greve os patrões
concordaram em
abrir negociação e
por fim ao impasse.
Três empresas aten-
deram na íntegra as
reivindicações dos
operários, outras

duas formalizaram acordo que dura até o
final do contrato com a Petrobrás, em de-
zembro. A categoria também contou com
o apoio do Sindicato dos Petroleiros.

PARALISAÇÃO NA FILIAL DA PETROBRÁS EM
BARUERI-SP CONQUISTA 10% DE REAJUSTE

A paralisação dos operários da constru-
ção pesada do Paraná trouxe seus primei-
ros resultados positivos na última terça-feira
(5), com  a conquista de reajuste de 12%
nos pisos salariais e 10,5% na folha geral
de pagamento da empreiteira CR Almeida,
encerrando a greve nas obras do rebaixa-
mento da linha férrea de Maringá.

MOVIMENTO GREVISTA ARRANCA ACORDO COM A CR ALMEIDA NO PARANÁ
O abono será de 2% por mês de vigên-

cia do contrato, contados a partir de ju-
nho de 2011, e o vale refeição passa de
R$ 9,30 para R$ 11,00. Já a Participação
nos Lucros e Resultados (PLR) será equi-
valente a um salário, proporcional ao tem-
po de serviço, assim como as regras para
o pagamento do 13º salário, ou seja, 1/12
para cada mês trabalhado.

A greve na linha férrea também garantiu
adicionais diferenciados de horas extras.
Nos dias normais, o trabalhador receberá

50% a mais sobre a hora extraordinária até
o limite de 40 horas mensais. Entre 41 e
60 horas extras, o adicional sobe para 80%.
Acima disso, cada hora praticada a mais
na jornada diária terá suplemento de 100%
sobre a hora normal. Outra conquista foi o
aumento da apólice do seguro de vida de
R$ 17 mil para R$ 25 mil.

A paralisação segue nas obras da Li-
nha Verde, em Curitiba, e na Pequena
Central Hidrelétrica Cavernoso II, em Vir-
mond, ambas da empreiteira Empo.

Operários da construção pesada terão
reajuste de 12% nos pisos salariais e
10,5% na folha geral de pagamento



CONSTRUÇÃO - Informativo da Confederação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores nas Indústrias da Construção e da Madeira (Conticom/CUT).
Endereço: Rua Caetano Pinto, 575, 1º andar, Brás, São Paulo-SP, CEP 03041-000. Fone: (11) 3330.3667. Fax: (11) 3330.3669. www.conticom.org.br
Presidente: Claudio da Silva Gomes. Secretário de Imprensa: Webergton Sudário da Silva (Corumbá). Edição: Leonardo Severo. Textos: Camila Severo

A Câmara Municipal de João Pessoa
realizou uma audiência pública no dia

28 de maio, onde foi apresentado o proje-
to de lei que estabelece ações de preven-
ção de acidentes do trabalho na constru-
ção civil. Pelo texto proposto, a Prefeitura
da capital paraibana só concederá o alva-
rá de construção quando forem apresen-
tados os projetos das proteções coletivas
e instalações elétricas necessárias ao de-
senvolvimento da obra com condições de
saúde e segurança adequadas.  

CUIDADO - A intenção do projeto é que
as situações de quedas de altura, soter-
ramento e choque elétrico, responsáveis
pela maior parte dos acidentes graves e
fatais no setor, sejam identificadas
e prevenidas desde o início da obra.

RELEVÂNCIA - A justificativa do proje-
to foi defendida pelo auditor-fiscal do tra-
balho Carlos Alberto Castor de Pontes,
que, juntamente com a também auditora
Soraia di Cavalcanti Pinheiro e o educa-
dor José Hélio Lopes, da Fundacentro, res-
pondem pelo conteúdo técnico da propos-
ta. Erasmo França, do Sintricom, foi o ar-
ticulador desta iniciativa junto à vereadora
Sandra Marrocos, proponente da iniciati-
va. Também representaram a categoria na

Sintricom participou ativamente da audiência pública na Câmara Municipal
audiência pública Paulo Marcelo, Edmil-
son Souza, Francisco Demontier, Sebas-

Proposta é que alvarás só sejam liberados pela Prefeitura mediante a apresentação de garantias de proteção coletiva

tião Santos e José Laurentino, todos diri-
gentes do Sintricom

CÂMARA DE JOÃO PESSOA DEBATE PROJETO PARA
PREVENÇÃO DE ACIDENTES NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Desde o dia 31, quando mais de 600 trabalhadores da construção rejeitaram a
proposta patronal, a categoria decidiu paralisar as atividades no próximo dia 18
(segunda-feira), caso não se atenda às reivindicações salariais. Como o crescimen-
to no setor da construção no Estado é cada vez maior, não há justificativas para a
falta de propostas satisfatórias por parte do sindicato empresarial, visto que algu-
mas empresas já estão fechando acordos particulares com reajustes de até 20%.

CATEGORIA ORGANIZA PARALISAÇÃO DOS CANTEIROS DIA 18 NA PARAÍBA

ESCRAVOS DE MADEIREIROS
SÃO LIBERTADOS POR FISCAIS
DO TRABALHO EM ANICUNS-GO

A Superintendência Regional do Traba-
lho e Emprego em Goiás (SRTE/GO) en-
controu 14 trabalhadores rurais em uma
fazenda de exploração de madeira no mu-
nicípio de Anicuns, a 82 km de Goiânia.
Nenhum trabalhador possuía registro em
carteira, nem havia recebido equipamen-
tos de segurança e viviam em condições
de extrema precariedade. Parte do grupo
estava alojado nas áreas externas da sede
da fazenda e o local era fechado nas late-
rais com folhas de bacuri e pedaços de
lonas. Outra parte vivia em um barraco sem
banheiro, sem portas e com piso de terra.
Faltavam higiene e limpeza, camas, col-
chões, roupas de cama, armários, insta-
lações sanitárias, locais para banho, para
preparo e tomada de refeições,  dentre ou-
tras irregularidades.

O proprietário terá que pagar R$ 54 mil
em verbas rescisórias para os trabalhado-
res, que também receberão o seguro-de-
semprego. O fazendeiro teve as ativida-
des de extração de madeira suspensas e
deve responder a processo criminal, as-
sim como os “gatos” responsáveis pela ter-
ceirização de serviços na fazenda.

Dados do IBGE
(Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatísti-
ca) referentes ao mês
de março apontam
um avanço da indús-
tria do mobiliário de
2,8% em relação a
fevereiro, enquanto a
indústria geral caiu
0,5%.

BALANÇA COMERCIAL - Em mar-
ço, as exportações brasileiras de mó-
veis totalizaram U$ 60,9 milhões,  con-
tra US$ 51,4 milhões de importações.

No acumulado do primeiro trimestre,
enquanto a indústria brasileira caiu 2,9%,
a fabricação de móveis avançou 2,4%, o
que reflete as condições favoráveis ao
setor moveleiro com o fortalecimento do
mercado interno.

ESTÍMULO - As novas medidas do
governo, como a isenção temporária do
IPI, a desoneração da folha de pagamen-
to e o lançamento do Cred Móveis Caixa
– linha de financiamento de móveis para
participantes do programa Minha Casa,
Minha Vida – visam sustentar o cresci-
mento do setor, o que possibilita acor-
dos salariais com ganhos reais mais ex-
pressivos.

O faturamento da indústria de móveis de Bento Gonçalves, importante polo do
setor localizado na serra gaúcha, foi de R$ 222,4 milhões no mês de março, um
aumento nominal de 32% frente ao mesmo período do ano passado. Em termos
nominais, Bento Gonçalves fecha o primeiro trimestre do ano com um avanço de
13,6% ante o primeiro trimestre de 2011.

POLO DE BENTO GONÇALVES-RS REGISTRA INCREMENTO DE 32% NO FATURAMENTO

IBGE APONTA CRESCIMENTO DE 2,8% NA INDÚSTRIA MOVELEIRA
Dados do mês de março sobre fevereiro também apontam avanço das exportações

Mercado interno turbinado fortalece produção


