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Sticcero, Conticom e CUT ampliam
mobilização nos canteiros de obra
e cobram avanços das empresas.
Greve foi deflagrada na terça-feira

OPERÁRIOS DAS USINAS DE JIRAU E SANTO ANTÔNIO EXIGEM
MELHORIA NA PROPOSTA PATRONAL E MANTÊM PARALISAÇÃO

Com tradição de mobilização, luta e
conquista, os operários que trabalham

em Rondônia na construção das usinas
hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio re-
jeitaram a proposta patronal e voltaram a
paralisar as atividades na terça-feira (2).

PARTICIPAÇÃO - Já no dia seguinte
foi realizada, na sede do Sindicato dos Tra-
balhadores na Indústria da Construção Civil
(Sticcero) de Rondônia, uma reunião de
avaliação dos próximos passos do movi-
mento com a participação do presidente
da Confederação dos Trabalhadores na In-
dústria da Construção (Conticom), Cláu-
dio da Silva Gomes; do presidente da Cen-
tral Única dos Trabalhadores de Rondônia
(CUT-RO), Itamar Ferreira; da executiva do
Sindicato e do presidente Raimundo Soa-
res (Toco).

NEGOCIAÇÕES - Após quase um mês
de negociações, acompanhadas por co-
missões de trabalhadores dos dois can-
teiros, as empresas responsáveis pelas
obras das usinas apresentaram a propos-
ta de: 10% de reajuste para os salários
até R$ 2.650,00 e de 8% para os valores
acima; aumento da cesta básica de R$
270,00 para R$ 310,00; Participação nos
Lucros e Resultados (PLR) de 30 horas
para 33 horas; auxílio-creche de R$ 150,00
para R$ 180,00, auxílio filho excepcional

de R$ 400,00 para R$ 450,000, além da
redução de cinco dias do período de aviso
prévio e conquista da cesta natalina.

COBRANÇA - Embora as entidades sin-
dicais e a comissão de trabalhadores te-
nham avaliado parte da proposta como
positiva, alguns pontos considerados es-
senciais para a categoria ainda não avan-
çaram de acordo com as expectativas.

A representação sindical  está buscan-
do reabrir de imediato as negociações, em
que pese um dos Consórcios já ter mani-
festado a intenção de instaurar Dissídio

Coletivo no Tribunal Regional do Trabalho
da 14ª Região.

DIÁLOGO - O Sticcero entende que é
necessário um esforço das partes para
construir uma nova proposta o mais breve
possível. Para o Sindicato, a Conticom e
a CUT há espaço para melhoria na pro-
posta rejeitada. Além disso, será reivindi-
cado que não haja desconto dos dias pa-
rados devido à greve. As negociações po-
derão ser reabertas a qualquer momento,
bem como uma possível audiência no TRT
deve ocorrer nos próximos dias.

 A greve da construção civil de
Porto Velho continua. Segundo
o Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias da Construção e
da Madeira de Porto Velho (Sin-
tracom-PV) o  sindicato patro-
nal (Sinduscon) fez uma proposta
de cesta de alimentação de
$70,00 a partir de janeiro de 2014
e vetou o auxílio-transporte. Por-
tanto, não houve avanço nas
negociações.

ACORDOS - Durante a sema-
na foram fechados acordos em
duas grandes obras, onde os tra-
balhadores retornaram ao traba-
lho. Os reajustes salariais nes-
tas obras variam de 12 a 18%, a
cesta de alimentação de R$
135,00 a R$ 150,00, foi acordado auxí-
lio-transporte para todos os trabalhado-

res com desconto de 3% e o auxílio saú-
de será em forma de equipamentos para

a clínica do sindicato ou em pa-
gamento de médicos.

REPRESSÃO - As obras que
ainda não fecharam o acordo se-
guem firme na greve, que come-
çou no último dia 18. Altair Doni-
zete, presidente do Sintracom e
vice-presidente do Sticcero, infor-
mou também que nesta semana
os trabalhadores tiveram conflitos
com a polícia. Segundo Altair em
uma assembleia chegaram viatu-
ras da polícia e o comandante
afirmava "se tentar fazer greve eu
vou prender todo mundo". Mas,
quando percebeu que o Sindica-
to estava lá, recuou.

O sindicato segue aguardan-
do uma proposta melhor do Sin-

duscon e também aguarda a audiência
no Ministério do Trabalho.

FIRME E FORTE, CONSTRUÇÃO DE PORTO VELHO SEGUE EM GREVE

Após mobilização, acordos paralelos positivos já
foram fechados pelo Sindicato em duas grandes obras

Operários das usinas sobre o Rio Madeira querem melhorias mais expressivas
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CONSTRUÇÃO PESADA DO PARANÁ FINALIZA
AS ASSEMBLEIAS DE APROVAÇÃO DE PAUTA

Na última quinta e sexta-feiras (4 e 5)
ocorreram reuniões dos grupos de traba-
lho da Mesa Nacional da Construção no
escritório da Presidência da República em
São Paulo. Os GTS que se reuniram fo-
ram: jornada de trabalho, indicadores,
construção pesada e construção predial.

CONSENSO - No grupo dos indicado-
res houve consenso na formulação da pro-
posta para mensuração das mudanças
ocorridas nas obras a partir da implemen-

O Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção Pesada no Es-
tado do Paraná (Sintrapav/PR) realizou
na sexta-feira (5) a última assembleia
para apro-
vação de
pauta da
Campa-
nha Sala-
rial 2013.
No total,
foram fei-
tas 44 as-
sembleias
e a entrega
da pauta está marcada
para o próximo dia 25. O
lema da Campanha este
ano é "Dividir lucro é valo-
rizar trabalho".

Em 2012 o Sintrapav organizou vári-
as greves em função da ganância dos
patrões e trouxe diversas conquistas na
Convenção Coletiva: 12% nos pisos,

DIEESE: REAJUSTES SALARIAIS COM
AUMENTO REAL CRESCEM EM 2012

Um balanço recente do Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos

Socioeconômicos (DIEESE) revelou que
95% das 704 negociações salariais acom-
panhadas pelo órgão em 2012 consegui-
ram aumento real de salário, isto é, um
reajuste superior à variação da inflação,
medida pelo INPC (Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor) em 2012, que foi de
6,2%. Em 4% delas, o reajuste foi igual
ao índice e apenas 1% teve reposição
abaixo da inflação.

Com o resultado, 2012 foi o melhor ano

para o reajuste de salários desde o início
da pesquisa do Dieese, em 1996.

Além do aumento do número de rea-
justes reais, houve crescimento no volu-
me. Enquanto em 2008 a maior parte dos
reajustes acima da inflação estava na fai-
xa entre 0,01% e 2%, em 2012 eles se
concentraram na faixa de 1% a 3%. Au-
mentos superiores a 4% acima do INPC
somaram 8% do total das negociações.
Em média, o aumento real conseguido
pelos trabalhadores foi de 1,96% acima
do índice do INPC em 2012.

10,5% na folha, além de abono salarial
de 2% ao mês trabalhado e reajuste de
18% no vale-refeição.

Este ano a inclusão da Participação
nos Lucros
e Resulta-
dos (PLR)
na Con-
v e n ç ã o
Coletiva de
Trabalho
será o
grande de-
safio da
Campanha
Salar ia l .
Segundo o
sindicato,
"a estraté-
gia dos tra-

balhadores será a mesma, se os pa-
trões endurecerem na mesa de negocia-
ção, as greves por empresa vão pipocar
em todo estado".

GTS DA MESA NACIONAL DEBATERAM JORNADA,
INDICADORES, CONSTRUÇÃO PESADA E PREDIAL

tação do Compromisso Nacional para o
Aperfeiçoamento das Condições de Tra-
balho nas Indústrias da Construção.

PARTICIPAÇÃO -Além da Conticom,
acompanharam a reunião, com represen-
tantes em todos os grupos, a Organiza-
ção Internacional do Trabalho (OIT), o Ins-
tituto de Pesquisa Econômica e Aplicada
(IPEA) e o Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos
(DIEESE).

Foi o melhor ano para os salários desde o início da pesquisa

ENCONTRO NACIONAL DE
COMUNICAÇÃO DA CUT
PAUTA DEMOCRATIZAÇÃO

A Central Úni-
ca dos Trabalha-
dores promove de
8 a 10 de abril, na
capital paulista, o
6º Encontro Nacio-
nal de Comunica-
ção (Enacom).

Durante os três dias, dirigentes da
CUT em todo o país discutirão com re-
presentantes dos movimentos sociais,
da Academia e da blogosfera mecanis-
mos que possam ampliar a rede de in-
formação da classe trabalhadora e ex-
pandir a liberdade de expressão.

Para a secretária de Comunicação
da Central, Rosane Bertotti, um dos
debates principais do encontro deve ser
como fazer com que o poder público
enxergue o acesso à informação como
ponto estratégico dentro da pauta.

“O governo ainda não mostrou sua
posição política sobre a democratiza-
ção da comunicação. Ao contrário, após
a realização da 1ª Conferência Nacio-
nal, sinalizou projetos, mas adotou po-
sição extrema ao dizer que não discuti-
ria mais a construção de um marco re-
gulatório. Na questão da banda larga,
privilegia as teles”, denuncia Rosane.

MONOPÓLIOS DE MÍDIA SÃO
NEGAÇÃO DA DEMOCRACIA

“No mundo inteiro os líderes políti-
cos reclamam dos meios de comuni-
cação. Eu já ouvi o Obama reclaman-
do, a Merkel, e dirigentes de vários pa-
íses. Esse é um tema muito delicado e
penso que nós não devemos ter mono-
pólios de mídia no Brasil, onde poucas
famílias mandam no setor. Isso é con-
tra a democracia que, para mim, não é
uma coisa menor. A democracia é a
única razão de ser e a única maneira
de um governo de esquerda implemen-
tar as mudanças necessárias”.

A afirmação acima foi feita pelo ex-
presidente Lula na noite da última quin-
ta  (4), no Parlamento do Mercosul, em
Montevidéu, no debate entre lideranças
políticas e sindicais “Transformações
em risco? Perspectivas e tensões do
progressismo na América Latina”, rea-
lizado pela Confederação Sindical dos
Trabalhadores e Trabalhadoras das Amé-
ricas (CSA), com o apoio da Fundação
Friedrich Ebert (FES), e a participação
do presidente uruguaio Pepe Mujica.

Lula afirma em Montevidéu:


