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GREVE NA MENDES JÚNIOR  ARRANCA AUMENTO DE 35%
NO CARTÃO ALIMENTAÇÃO E MELHORIA NO ALOJAMENTO
Mobilização operária comandada pelo Sintraconst em Aracruz-ES antecipa campanha salarial vitoriosa

Desde segunda-feira (8) as principais obras públicas e privadas de João Pessoa-PB estão
paradas. Segundo estimativa do Sindicato dos Trabalhadores da Indústrias da Construção e
do Mobiliário de João Pessoa (Sintricom) a paralisação atinge cerca de 80% das obras, com
pelo menos quatro mil trabalhadores mobilizados. As que ainda não pararam totalmente fun-
cionam com menos da metade do quadro de operários.

PRESSÃO - A categoria reivindica um ajuste no valor do salário base de todos os setores,
vencimentos no contra-cheque e melhorias na cesta básica.

Na terça-feira (9), os trabalhadores saíram em passeata pelas ruas do centro da capital
paraibana para informar à sociedade a situação da categoria e demonstrar que o movimento
é pacífico e continua forte. A audiência pública realizada para discutir os rumos do movimento
grevista na quinta-feira (11) não chegou a acordo. ”Estamos unidos na luta por melhores
condições de trabalho”, destaca Edmilson da Silva Souza, presidente do Sintricom.

Muita unidade e pressão: a receita do Sintraconst para a vitória

Operários tomaram as ruas
da capital paraibana: greve!

CONTICOM PRESENTE NO COLETIVO NACIONAL DE FORMAÇÃO DA CUT

Obadias (ES) e Wilson (TO): mais
investimento em formação sindical

A Conticom participou ativamente da reu-
nião do Coletivo Nacional de Formação (Co-
nafor) da CUT, realizada na Escola Sindi-
cal 7 de Outubro, de 11 a 14 de março, em
Belo Horizonte. O encontro congregou diri-
gentes, coordenadores, assessores e for-
madores das Escolas Sindicais da CUT,
CUTs Estaduais e Ramos, articulando
ações estratégicas para potencializar o
crescimento da Central “com qualidade e
compreensão classista, fundamentais para
a disputa de hegemonia na sociedade”.

Na avaliação do secretário de Formação
da CUT Tocantins, tesoureiro do Sindicato
da Construção Civil do Estado e dirigente

da Conticom/CUT, Wilson Belizário, “é com
o envolvimento e a participação que vamos
trabalhando e renovando as ideias, estru-
turando uma formação que venha a aten-
der as necessidades da nossa base”. “Uma
reunião deste porte reforça a convicção de
que estamos no rumo certo, de que a for-
mação é e será, cada vez mais, uma prio-
ridade para a nossa central", acrescentou.

Para Obadias de Souza Filho, secretá-
rio de Formação da CUT-ES e diretor do
Sintraconst-ES, “o grande desafio é levar
às bases estas orientações, que vão po-
tencializar e elevar ainda mais a qualidade
da nossa ação sindical nos Ramos”.

Cerca de mil trabalhadores da Mendes
Júnior cruzaram os braços na obra da

Petrobrás, em Barra do Riacho, no município
de Aracruz-ES e, após 4 dias paralisados,
conseguiram expressivas vitórias como o fim
da superlotação dos alojamentos e o reajus-
te de 35% no valor do cartão alimentação.

Sob a direção do Sintraconst-ES, além de
ampliarem de R$ 74,00 para R$ 100,00 o va-
lor do cartão alimentação, os operários con-
seguiram fazer com que a empresa passas-
se a cumprir a Norma Regulamentadora 18
(NR-18) - que estabelece o número máximo
de seis trabalhadores por quarto; a NR-5, que
garante a constituição da Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes (CIPA) e abonas-
se todos os dias parados.

AQUECIMENTO - Na avaliação do Sindi-
cato, como o acordo coletivo será fechado
apenas no mês de maio, este foi um impor-
tante pré-aquecimento rumo à campanha sa-
larial, que demonstra a determinação da ca-
tegoria de lutar para ampliar conquistas.

MAIS DE 4 MIL CRUZAM OS BRAÇOS POR MELHORIAS EM JOÃO PESSOA



A Câmara Brasileira da Indústria da
Construção (CBIC) não concorda com os
números divulgados pelo IBGE para o Pro-
duto Interno Bruto (PIB) do segmento da
construção civil, que apontam queda de
6,3% para o setor no ano passado. Con-
forme a entidade, como o resultado não
condiz com a realidade, é preciso
reavaliar a metodologia utilizada pelo ór-
gão. “Afinal, em um ano em que o setor
reuniu uma série de dados positivos,
como a expansão do emprego e do cré-
dito imobiliário e a estabilidade da venda
de cimento, não pode ser registrada uma
queda tão acentuada na produção: A
CBIC concorda que houve uma
desaceleração em relação aos anos an-

teriores em função da crise econômica,
mas aposta em um número positivo, dife-
rente do que registrou o IBGE. Em 2008,
o PIB da construção cresceu 8,2%. De
acordo com estimativas elaboradas pela
FGV Projetos, a expansão setorial em
2009 foi de 1%”.

EQUÍVOCO - Segundo a CBIC, a
metodologia para o cálculo do PIB (valor
adicionado) trimestral do setor é realiza-
da com base na produção de materiais de
construção, que, “não por coincidência,
apresentou os mesmos 6,3% de queda
(segundo a Pesquisa Industrial Mensal do
IBGE)”. A explicação estaria no fato de
que, quando a crise econômica chegou
ao comércio, as construtoras contarem

com estoques elevados, uma vez que o
mercado vinha em fase de expansão.
Assim, as indústrias seguraram a fabri-
cação dos insumos, mas o mercado da
construção permaneceu aquecido, o que
não se refletiu nos cálculos do IBGE .

EMPREGO - Em 2009, a construção
foi responsável por 18% dos empregos
formais gerados no país, segundo dados
do Ministério do Trabalho. De janeiro a
dezembro, foram empregados 177.185
trabalhadores nos canteiros de obras,
9% mais que no ano anterior, bem supe-
rior ao crescimento médio do mercado
de trabalho no período de 3%. Em 2010,
a expectativa da Cbic é que o crescimen-
to do emprego no setor chegue a 8%.

CBIC CONTESTA QUEDA DO PIB DA CONSTRUÇÃO ANUNCIADO PELO IBGE

Reafirmando seu compromisso de
disputar os rumos do desenvolvimento
nacional, a Central Única dos Trabalha-
dores, em carta enviada ao presidente
da Câmara dos Deputados, deputado Mi-
chel Temer, sublinha que “há alguns Pro-
jetos de Lei a serem apreciados no Con-
gresso Nacional, de vital importância
para o aprofundamento das mudanças”.

Assim, tendo em vista as negocia-
ções para a conformação da pauta de
votações da Câmara, no próximo perío-
do, a CUT indicou os projetos e temas
que entende como “prioritários e que di-
alogam com nossas aspirações, capa-
zes de promover o diálogo e negocia-

ções para implementação de políticas
públicas que considerem a distribuição de
renda, inclusão e justiça social e, conse-
quentemente, a democratização das rela-
ções sociais e de trabalho”.

PRIORIDADES:
1. PEC 231/95 – Redução da Jornada

sem redução de salário;
2. PEC 438/01 – Contra o trabalho aná-

logo ao escravo;
3. PL 01/07 – Política de Valorização

do Salário Mínimo, que transforma a ne-
gociação efetivada entre Governo e Cen-
trais uma política de estado;

4. Convenções da OIT 151 – negocia-
ção no serviço público, 156 – igualdade

de oportunidades e de tratamento para
trabalhadores e dos dois sexos com res-
ponsabilidades familiares e 158 – con-
tra a demissão imotivada;

5. EC 29 – Financiamento da Saúde;
6. PL sobre Terceirização, consen-

suado entre Centrais e Governo, com a
retirada dos PL´s 4302/98 e 4330/04.

7. Consolidação das Leis Sociais.
“Esperamos que projetos como os in-

dicados que ampliam direitos sejam
aprovados, proporcionando melhora na
qualidade de vida da população e da
classe trabalhadora”, concluiu o presi-
dente da CUT, Artur Henrique, que su-
blinha a importância da mobilização.

CUT REIVINDICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS “MAIOR AGILIDADE NA
APRECIAÇÃO DE PROJETOS DE LEI QUE APROFUNDAM MUDANÇAS”

COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO
ESPÍRITO SANTO REÚNE LIDERANÇAS NO SINTRACONST

Mais de cem companheiras participaram intensamente
das atividades do Dia Internacional da Mulher em

Vitória, capital do Espírito Santo, resgatando a relevância
da combatividade feminina para o avanço das condições
de vida e trabalho da categoria e de toda a classe.

A advogada Ivone Vilanova debateu o tema: Igualdade
de Oportunidades, enfocando a rica trajetória de lutas e
conquistas das mulheres ao longo do tempo, enquanto a
agente Viviane Galvão Guedes palestrou sobre o Programa
Nosso Crédito, esclarecendo as lideranças femininas sobre
as condições e formas de assessoria em administração
para micro-empreendedoras.

Coordenado pela diretora Maria de Fátima Gonçalves
da Rocha, da Secretaria da Mulher do Sintraconst, o evento
contou com a presença de Maria Margareth Belmiro Lima,
da Secretaria de Mulheres da CUT-ES; Waldir Maurício da
Costa Filho, secretário de Formação do Sintraconst e da
Conticom/CUT; Aécio Leite, presidente da Fetraconmag e
de Paulo César Borba Peres, presidente do Sintraconst.

Durante a atividade foram realizados sorteios de brindes,
concluindo com um coquetel de confraternização.

Debates e palestras potencializam luta feminina
pela igualdade de oportunidades e por melhores
condições de vida e trabalho para toda a classe


