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Índices serão retroativos a 1º de julho

OPERÁRIOS DE VOLTA REDONDA-RJ ENCERRAM NEGOCIAÇÃO
COLETIVA E GARANTEM REAJUSTES SALARIAIS DE 7,5 A 37,58%
OOOOOs trabalhadores da construção ci-

vil aprovaram em assembleia rea-
lizada na última quarta-feira (8), em
Volta Redonda, a proposta negocia-
da com o sindicato patronal para o
fechamento da convenção coletiva do
setor. Os índices conquistados garan-
tem reajustes de 7,5% a 37,58% que
serão retroativos a 1º de julho, data-
base da categoria.

EQUIPARAÇÃO - Para os traba-
lhadores que ganham acima do piso
salarial o aumento geral será de 7,5%,
para aqueles que recebem o piso os
reajustes irão variar de 8% a 13,86%.
“Outro destaque importante na nego-
ciação com o sindicato patronal foi a
equiparação salarial para algumas fun-
ções do setor com a montagem indus-
trial”, informa o presidente do Sindi-
cato dos Trabalhadores da Construção
Civil da região Sul Fluminense, Dejair
Martins, ressaltando que essa equipa-
ração representa um reajuste para es-
sas funções de até 37,58%.

ABONO E CESTA BÁSICA- Ou-
tro ganho de destaque foi o abono da

PLR que será de R$ 310,00 para os
trabalhadores que recebem até R$
900,00. Os que ganham acima deste
valor, o abono será de R$ 350,00. A
cesta básica para os trabalhadores de
dentro das indústrias será reajustada
em 13,33%, e para quem atua fora
das indústrias será de 18,18%.

AGORA - Dejair ressalta que já na
próxima semana essa convenção coleti-
va será assinada e beneficiará mais de
oito mil trabalhadores da construção
civil que atuam na base territorial do Sin-
dicato, formada pelos municípios de
Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Quatis,
Porto Real, Rio Claro e Volta Redonda.

O presidente da CUT-SP, Adi dos Santos Lima, visitou
na última quarta-feira (8) a sede do Sindicato dos Traba-
lhadores na Construção, Mobiliário e Montagem de Cam-
pinas e Região, onde se reuniu com diretores da entidade
para discutir os desafios e lutas da Central no próximo
período.

Adi destacou que no último Congresso Estadual da CUT
foram tirados como prioridade alguns eixos de trabalho,
entre eles a organização sindical nos locais de trabalho,
democratização da comunicação, geração de empregos,
o combate à guerra fiscal, e ao trabalho infantil.

PRESIDENTE DA CUT-SP VISITA SINDICATO DA CONSTRUÇÃO DE CAMPINAS

Mais de oito mil operários beneficiados com os avanços da Convenção

Companheiro Amilton e demais diretores com Adi

Com ato público e missa, foram lembrados na Bahia, quinta-feira (9), os nove ope-
rários da construção que perderam a vida na queda de um elevador de cabo, no cantei-
ro de obras do prédio Comercial II, da Construtora Segura, em Salvador. Antonio Elias
da Silva, Antonio Reis do Carmo, Antonio Luiz Alves dos Reis, Hélio Sampaio, Jairo de
Almeida Correia, José Roque dos Santos, Lourival Ferreira, Manoel Bispo Pereira e
Martinho Fernandes dos Santos viraram símbolo da luta por segurança no trabalho.

Nos canteiros de obras da Bahia ocorreram 99 acidentes, com 19 mortes em 2011.
Este ano já aconteceram 50 acidentes com duas mortes.

BAHIA RELEMBRA UM ANO DA MORTE DE 9 OPERÁRIOS APÓS QUEDA DE ELEVADOR
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RRRRReunidos na Praça dos Namora-
dos, em Vitória, na última sex-

ta-feira, os trabalhadores da cons-
trução civil e montagem saíram em
caminhada para demonstrar a revol-
ta da categoria com o corte no rea-
juste salarial feito pelo Tribunal Su-
perior do Trabalho (TST). O reajus-
te anteriormente dado pelo Tribu-
nal Regional do Trabalho (TRT-ES),
de 14%, passa para 7,5% após de-
cisão TST.

REVOLTA - Com faixas e acom-
panhado pelo carro de som do sin-
dicato, a passeata saiu da praça com
centenas de trabalhadores e seguiu
até a frente do sindicato patronal
(Sinduscon-ES). Durante a manifes-
tação, o presidente do Sindicato dos
Trabalhadores da Construção Civil
do Espírito Santo (Sintraconst/ES),
Paulo Peres (Carioca), que estava
em Brasília na Conferência Nacio-
nal do Trabalho e Emprego Decen-
te, telefonou e deu uma palavra de
apoio aos trabalhadores.

A passeata continuou seu trajeto
até a Federação das Indústrias do Es-
pírito Santo (FINDES), onde os tra-
balhadores fizeram diversas mani-
festações pacíficas, acompanhadas
pela Polícia Militar.

OPERÁRIOS DO ESPÍRITO SANTO  TOMAM AS RUAS
CONTRA DECISÃO ARBITRÁRIA E PATRONAL DO TST

Nos próximos dias 13 e 14 (se-
gunda e terça-feira), a Federação dos
Trabalhadores nas Indústrias da
Construção, Mobiliário e Monta-
gem Industrial do Mato Grosso do
Sul (Fetricom/MS) realizará em Co-
rumbá o seu 1º Seminário de Comu-
nicação. O evento reunirá os secre-
tários de comunicação e assessores
da pasta dos sindicatos que com-
põem a Federação estadual.

O presidente da Fetricom e secre-
tário de Imprensa da Conticom/
CUT, Webergton Sudário (Corum-
bá), afirma que “o seminário tem um
papel muito importante pois, além
de aprimorarmos nossa comunica-
ção, fortaleceremos nossa rede para
garantir direitos e conquistas, estrei-
tando o diálogo com a sociedade”.

FETRICOM/MS REALIZA SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO EM CORUMBÁ

Entre os temas em debate estarão a
comunicação sindical e a mobilização da
CUT e do Fórum Nacional pela Demo-
cratização da Comunicação (FNDC) por

uma nova legislação para o setor, que
impeça a propriedade cruzada (um
mesmo dono ser proprietário de jor-
nais, revistas, emissoras de rádio e te-
levisão).

DEMOCRATIZAÇÃO - “Para
uma verdadeira liberdade de expres-
são, precisamos da quebra deste mo-
nopólio da mídia no Brasil, onde
meia dúzia de famílias decidem as
notícias, e a versão delas, sem  termos
acesso a outras opiniões e análises”
completa Webergton.

O seminário contará ainda com a
participação do assessor de Comuni-
cação da CUT Nacional, jornalista e
escritor Leonardo Severo, que também
debaterá sobre o “Latifúndio Midio-
ta, crimes, crises e trapaças”, seu mais
recente livro.

Corumbá,
presidente da
Fetricom/MS e
secretário de
Comunicação
da Conticom

“Lamentamos que os magistrados da mais alta corte trabalhista estejam tão
descolados da realidade dos trabalhadores e que pesem mais os argumentos dos
empresários que mais lucram e enriqueceram nos últimos tempos no Brasil. Igno-
ram que estes empresários trabalham praticamente sem pagar impostos já que
foram beneficiados com os incentivos do governo federal ao isentar de IPI e co-
brar o tributo de forma reduzida sobre todos os insumos da construção e que
foram agraciados com uma abundância de recursos públicos com nunca aconte-
ceu na história”, afirma um trecho da nota de repúdio enviada pela Conticom.

De acordo com a entidade, “decisões como esta demonstram bem que nossa
justiça tem uma frieza de estátua e distanciamento da realidade, julgando de
acordo com a conveniência e interesses dos que podem pagar advogados
renomados que despacham nos gabinetes dos altos magistrados”.

“Justiça” do cifrão falou mais alto

CONTICOM DENUNCIA SUBMISSÃO DO TST AO PATRONATO
Pelas ruas de Vitória, operários manifestaram o seu repúdio à injustiça


