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TERMINA GREVE VITORIOSA NAS HIDRELÉTRICAS DE JIRAU E
SANTO ANTÔNIO: REAJUSTE DE 11% E VALE CESTA DE R$ 350
Operários arrancam também auxílio
creche de R$ 180 e PLR de 33 horas
mensais, entre outras conquistas

Os trabalhadores que operam na cons-
trução das hidrelétricas de Jirau e

Santo Antônio, em Rondônia, decidiram
durante assembleia realizada na sexta-
feira (12) encerrar a paralisação iniciada
no dia 2 e retomar as atividades.

O Sindicato dos Trabalhadores da In-
dústria da Construção Civil do Estado de
Rondônia (Sticcero) informou que, após a
rejeição da proposta no último dia 9, os
patrões não queriam mais negociar, e
anunciaram que aguardariam a decisão do
tribunal. A partir de muita insistência por
parte do Sindicato na última quinta-feira
(11) o patronato fez uma nova proposta.

AVANÇOS - A proposta, aprovada pe-
los trabalhadores, foi de reajuste salarial
de 11% para quem ganha até R$ 2.650,00,
e de 8% para quem recebe acima disso;
vale cesta de R$ 350,00 a R$ 215,00, de-
pendendo da faixa salarial; auxílio creche

Os trabalhadores da construção civil lotaram o salão da sede social
do Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil de Curitiba (Sintra-
con) na sexta-feira (5), para assembleia de aprovação da pauta de reivin-
dicações para a campanha salarial 2013 da categoria.

Durante a atividade, os diretores do Sindicato apresentaram propos-
tas e ouviram sugestões dos operários. O resultado foi uma pauta que
tem o objetivo de valorizar a mão de obra e ampliar os benefícios da
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da construção civil.

Para o aumento de salários, a categoria quer a reposição da inflação
acumulada nos últimos 12 meses, mais 7,67% de ganho real, o que
representa um índice de 14,43%. Esta mesma porcentagem será reivin-
dicada para o vale compras. A assembleia também defendeu a amplia-
ção do valor das horas extras para 100% de adicional sobre a hora
normal nos dias de semana e de 200% nos domingos, feriados e sába-
dos compensados. Entre outras reivindicações importantes estão o for-
necimento gratuito de almoço ou jantar, cesta básica e vale transporte.

de R$180,00; auxílio filho excepcional de
R$ 450,00; participação nos lucros e re-
sultados (PLR) de 33 horas mensais. Além
disso, os dias parados não serão descon-
tados para os trabalhadores que perma-

necerem na obra até dezembro.
REFERÊNCIA - "Este foi um dos maio-

res e melhores acordos coletivos do país",
afirmou Raimundo Enélcio, presidente do
Sticcero.

Na última quinta-feira (18) foi encerrada a gre-
ve dos trabalhadores da empresa GTEL e ter-
ceirizados que atuam na construção da fábrica
da AGC em Guaratinguetá, interior de São Pau-
lo. A greve já durava três dias.

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
da Construção e do Mobiliário de Guaratingue-
tá, que acompanhou as negociações, informou
que as reivindicações dos operários foram aten-
didas. A pauta continha plano de saúde, Parti-
cipação nos Lucros e Resultados (PLR) de R$
2.600,00 e vale refeição de R$ 300,00. A obra
foi retomada após a assembleia.

ASSEMBLEIA DO SITRACON APROVA PAUTA DE REIVINDICAÇÕES EM CURITIBA

Mobilização em Rondônia: um dos maiores e melhores acordos coletivos do país

OPERÁRIOS DA GTEL EM GUARATINGUETÁ ENCERRAM PARALISAÇÃO COM PLR DE R$ 2.600

Canteiro de obra da AGC no interior paulista estava completamente parado

Lideranças e trabalhadores dialogaram sobre a pauta
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Os sindicatos da construção civil filia-
dos à CUT no estado de São Paulo

estão em plena Campanha Salarial Unifi-
cada 2013. Durante esta semana a cam-
panha visitou diversas cidades, exigindo dos
patrões uma contrapartida social e econô-
mica para o setor, que foi contemplado com
desonerações pelo governo.

Entre as principais reivindicações es-
tão 10% de aumento real mais o INPC do
período, refeições para todos os trabalha-
dores (alojados ou não), Participação nos
Lucros e Resultados (PLR), redução da
jornada de trabalho para 40 horas sema-
nais, sem redução de salários, abono da
aposentadoria, estímulo à contratação de
mulheres e adicional de periculosidade.

UNIDADE - A data-base dos trabalha-
dores é 1º de maio. Participam da Campa-
nha Unificada os sindicatos de Bauru, Bo-
tucatu, Campinas, Duartina, Guaratingue-
tá, Guarulhos, Itapevi, Jacareí, Mogi das
Cruzes e Suzano, Santo André, São Ber-
nardo do Campo, São Caetano e Salto.

Operários arrancam também auxílio
creche de R$ 180 e PLR de 33 horas
mensais, entre outras conquistas

CAMPANHA SALARIAL UNIFICADA DOS SINDICATOS
CUTISTAS MOBILIZA O ESTADO DE SÃO PAULO

Pressão total nas ruas de Suzano (acima) e Mogi das Cruzes (no detalhe)

O Sindicato dos Trabalhadores nas In-
dústrias da Construção e do Mobiliário de
Campinas e Região (Sinticom) realizou no
sábado (13), um ato em memória às víti-
mas de acidentes e doenças do trabalho
na construção
civil e metalur-
gia. O evento,
d e n o m i n a d o
"Chega de Sau-
dade", chama
para uma refle-
xão sobre esta
discussão que,
ano após ano
vem à tona, mas
acaba esquecida
e somente re-
lembrada quando
a morte espreita
o trabalho.

GANÂNCIA -
Segundo Amil-
ton Mendes, diri-
gente do Sinticom e coordenador do setor
da montagem industrial da Conticom, "no
ano passado tivemos três mortes de tra-
balhadores na nossa base sindical. Esta-
mos em abril e, devido à ganância e falta
do cumprimento das normas de seguran-

ça por parte das empresas, cinco compa-
nheiros já perderam a vida em 2013".

JUSTIÇA - A responsabilidade da se-
gurança no ambiente de trabalho, confor-
me a lei, é das empresas. O governo deve

fiscalizar e fazer valer a legisla-
ção e ainda investigar e respon-
sabilizar - com os rigores da lei -
os casos de culpa ou dolo. A so-
ciedade deve conhecer o proble-
ma e cobrar dos órgãos públicos
as ações necessárias. Os sindi-
catos não podem dar trégua ao
descaso e devem procurar man-
ter presença constante na denún-
cia das irregularidades e na co-
brança da aplicação da lei.

PROIBIDO ESQUECER-  João
Batista Ribeiro 05 de março (Re-
sidencial Boa Nova - Hortolândia
- ACS Incorporadora); Edson Pe-
reira de Jesus - 6 de março (CPN
Construtora - Campinas); Noel
Borgysinski - 08 de março (Su-

deste Pré-fabricados - Americana); Juvên-
cio Antônio de Souza - 14 de março (Pá-
teo Abolição - Campinas - ACS Incorpora-
dora);  Cleiton Nascimento Santos - 22 de
março (Aeroporto Internacional de Viraco-
pos - Campinas)

ATO EM CAMPINAS LEMBRA VÍTIMAS DE ACIDENTES E
DOENÇAS DO TRABALHO NA CONSTRUÇÃO E METALURGIA

Quintino, Gilson Brito e Corumbá

CUT É CHAPA 2, OPOSIÇÃO
EM TRÊS LAGOAS-MS

A Central Única dos Trabalhadores e
a Conticom estão somando com o com-
panheiro Gilson Brito, candidato a pre-
sidente pela Chapa 2, Oposição CUT,
nas eleições para o Sindicato dos Tra-
balhadores da Construção de Três La-
goas, no interior do Mato Grosso do Sul.

Na foto acima, Gilson Brito recebe o
apoio do secretário de Finanças da CUT
Nacional, Quintino Severo, e do presi-
dente da Federação dos Trabalhadores
nas Indústrias da Construção do MS e
secretário de
Comunicação
da Conticom,
W e b e r g t o n
Sudário da Sil-
va (Corumbá)


