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UNIDADE E PRESSÃO OPERÁRIA ARRANCAM REAJUSTE
DE 10%, AMPLIAÇÃO DA PLR E ABONO NA REPAR/FOSFÉRTIL
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Mobilização cresceu, trouxe ameaça de paralisação, dobrou a intransigência patronal e garantiu conquistas
Os 18 mil trabalhadores das

obras de ampliação e da manuten-
ção da Refinaria Presidente Getú-
lio Vargas (Repar) e da Fosfértil,
em Araucária, aprovaram na quin-
ta-feira (24) a contraproposta da co-
missão patronal para o fechamen-
to do Acordo Coletivo de Trabalho
2010 garantindo aumento real su-
perior a 4%, entre outros impor-
tantes benefícios como Participa-
ção nos Lucros e Resultados
(PLR) e abono salarial. O referen-
do se deu por ampla maioria dos
votos. Os aumentos nos salários
e nos demais benefícios foram fru-
to de dois meses de negociação
entre representantes dos trabalha-
dores e dos patrões, além da mo-
bilização da categoria durante a
greve de 20 dias em 2009.

Segundo Raimundo Ribeiro
Santos Filho (Bahia), vice-presi-
dente da CUT-PR e secretário ge-
ral do Sindicato dos Trabalhado-
res da Construção Pesada, “a ex-
pressiva vitória na mesa de nego-
ciação só foi possível graças à de-
terminação dos operários, que es-
tavam dispostos a repetir a parali-
sação ocorrida no ano passado
para garantir uma proposta digna”.
“Como a guerra seria inevitável se
houvesse algum atropelo, os em-
presários preferiram ceder. A
assembleia da aprovação da pro-
posta demonstrou a disposição
dos companheiros, que mais uma
vez tiveram uma postura exemplar”,
acrescentou Bahia.

De acordo com a proposta aprovada, o rea-
juste nos vencimentos será de 10%, sendo
5,31% referentes à inflação acumulada (INPC/
IBGE) e 4,69% a título de ganho real. As ho-
ras extras passaram de 60% nos dias nor-
mais e 120% nos domingos e feriados para
65% e 130%, respectivamente. A ajuda de
custo, benefício pago a todos os operários,
independente do local de residência, sofreu
um reajuste de 80%, de R$ 150,00 para
R$ 270,00.

CRITÉRIO - O pagamento da Participação
nos Lucros e Resultados [PLR] obedecerá ao
critério de 30% fixos e 70% condicionados a
metas, mas o valor será maior para quem ga-
nha menos. Os trabalhadores que têm salários
até R$ 2 mil receberão 1,4 salário-base de
PLR. Já os que estão na faixa entre R$ 2 mil
e R$ 3 mil terão 1,2 salário-base. Os que ga-
nham acima de R$ 3 mil ficarão com um salá-
rio-base como PLR. Antes, a PLR era de um
salário-base para todos os trabalhadores.

Outra conquista prevista no acordo é o au-
mento de três para cinco dias na folga de cam-
po para os que estão acima de mil quilôme-
tros de seu domicílio. A cesta natalina tam-
bém foi reajustada, passando de R$ 100,00
para R$ 150,00. Além disso, todos os tra-
balhadores receberão abono salarial de

R$ 300,00, em parcela única.
Para o presidente licenciado da CUT-PR,

Roni Barbosa, “foi um bom acordo, conquista-
do com muito esforço da comissão de negocia-
ção dos trabalhadores e a partir da luta trava-
da durante a greve de 2009”. “Trata-se de um
dos melhores acordos do país”, comemorou.

SOMATÓRIA - Já a presidenta em exercí-
cio da CUT-PR, Regina Cruz, destacou a or-
ganização da Central e dos cinco sindicatos
envolvidos no processo negocial. “É uma con-
quista da força de nossas entidades sindicais
e da disposição de luta dos trabalhadores. Vai
ser difícil encontrar outro acordo com tama-
nho ganho real e aumento de benefícios como
este das obras e manutenção da Repar no
Brasil”, afirmou.
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UM DOS MELHORES ACORDOS DO PAÍS
Raimundo Ribeiro Santos Filho (Bahia), secretário geral do Sindicato dos Trabalhadores
da Construção Pesada e vice-presidente da CUT-PR comanda a assembleia na Repar



CONTRATAÇÕES NO SETOR BATEM NOVO RECORDE:
MAIS 45.869 OPERÁRIOS COM CARTEIRA ASSINADA

A pesuisa mensal da FGV Projetos
e do Sindicato da Indústria da
Construção Civil do Estado de São

Paulo (Sinduscon) aponta que o emprego
no setor aumentou 1,76% em abril, na
comparação com março, o que equivale à
contratação de mais de 45.869 operários
com carteira assinada. Somente no pri-
meiro quadrimestre do ano, o nível de
emprego na construção civil cresceu
7,87%, com a contratação de mais
193.386 trabalhadores formais.

AVANÇOS - De acordo com a pesqui-
sa, o resultado positivo marca um novo
recorde de 2,650 milhões de trabalhado-
res com carteira assinada no setor – o
mais alto da série histórica. O desempe-
nho do emprego em 12 meses também
se manteve em alta: o nível aumentou
15,29%, o que corresponde a mais de
351.480 trabalhadores.
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Pesquisa mensal da FGV e do
Sinduscon projeta crescimento
sustentado do emprego. Para a
Conticom/CUT, mais do que
nunca é hora de colocar lenha
na fogueira das mobilizações

2,02%
2,30%
1,18%
2,71%
2,49%
1,76%
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O coordenador de relações sindicais
do Dieese, José Silvestre Prado de Oli-
veira, disse que embora o resultado das
campanhas salariais de 2010 estejam
garantindo aumento real de salário su-
perior aos conquistados no ano passa-
do, há muita margem ainda para os sin-
dicatos arrancarem mais, pois a produ-
tividade do trabalhador tem crescido
enormemente.

“Os ganhos de produtividade são mui-
to superiores ao que é efetivamente re-
passado aos trabalhadores, o que, alia-
do ao forte ritmo da economia e ao fato
de que é a indústria quem está puxando
o PIB dão aos sindicatos força para pe-
dir mais”, declarou Silvestre.

Conforme artigo publicado no jornal
Valor Econômico, um dos argumentos
corretamente utilizados na mesa de ne-

Para Dieese, aumento real de salário pode ser ainda maior, pois ganhos de
produtividade são muito superiores ao que é repassado aos trabalhadores

gociação com o patronato pelos sindica-
listas é a expressiva melhora da econo-
mia: no primeiro trimestre o Produto In-
terno Bruto (PIB) atingiu crescimento anua-
lizado de 11%.

Outro elemento importante são os
ganhos de produtividade: “Nos dados cal-
culados com base no cruzamento da Pes-
quisa Industrial Mensal e na de Emprego
Industrial, ambas do IBGE, o aumento da
produtividade do trabalhador na indústria
foi de 4,7% nos 12 meses encerrados em
abril em relação aos 12 meses anteriores,
percentual 60% superior ao aumento de
1,9% na folha de pagamentos (na mesma
comparação)”.

Ou seja, “se por um lado os acordos
salariais estão em alta e há elevação na
folha de pagamento real por trabalhador
neste ano em relação a 2009, os ganhos

de produtividade vão muito além”. Segun-
do o Valor, “há setores em que a produ-
tividade teve avanço superior a 27% en-
tre os primeiros quatro meses deste ano
sobre igual período do ano passado,
enquanto os salários, na mesma com-
paração, perderam 2,4% de valor”.

REPARTIR O BOLO - Para o presi-
dente da Conticom/CUT, Vilmar Kanz-
ler, se todos os indicadores apontam
para uma visível melhora na economia e
uma elevação constante na produtivida-
de, é sinal de que os trabalhadores es-
tão dando uma contribuição expressiva
para a retomada do crescimento. “Isso
é mais verdade ainda no nosso setor.
Se com o nosso suor estamos fazendo
o Brasil e as empresas se desenvolve-
rem com mais rapidez, enfrentando e su-
perando rapidamente os efeitos da crise
internacional, acreditamos que é preci-
so repartir com mais justiça o bolo do
crescimento. A hora é agora”, frisou.

RESULTADO DAS CAMPANHAS SALARIAIS DE 2010 SUPERA O DO ANO PASSADO

RONDÔNIA: DERROTADOS PELA CATEGORIA, PELEGOS FAZEM ARMAÇÃO PESADA E PRESEPADA
Derrotados nas urnas e na ação pe-

las lideranças cutistas no Sindicato dos
Trabalhadores na Construção (STICCE-
RO), elementos ligados à Federação da
Construção Pesada (FENATRACOP)
estão patrocinando a criação de um Sin-
dicato fantasma na tentativa de rachar a

base de representação e voltar a “negociar”
conquistas e direitos com os patrões.

DENÚNCIAS - Conforme denúncias dos
operários, fazendo o jogo das grandes
empreiteiras, de olho nas obras das usi-
nas hidrelétricas no Rio Madeira, a FE-
NATRACOP chegou à Rondônia em 2008.

Desde então, tenta a todo custo contro-
lar a representação sindical dos traba-
lhadores da construção através da cria-
ção de sindicato, montagem de chapa e
disputa judicial. Os operários estão uni-
dos e mobilizados ao lado do STICCE-
RO para impedir qualquer retrocesso.



LEVANTAMENTO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO CONSTATA AUMENTO
DE 70% NO NÚMERO DE ACIDENTES NA CONSTRUÇÃO EM 4 ANOS
Queda, soterramento e choque elétrico representam 70% dos casos, aponta estudo da Previdência Social

Sem investimento em segurança e
treinamento, o aumento do ritmo de
atividade na construção civil provo-

cou uma enorme elevação no número de
acidentes de trabalho, aponta levantamen-
to do Ministério do Trabalho e Emprego.
Em 2008, foram 49 mil acidentes no se-
tor, número 70% maior que o total regis-
trado em 2004. Mesmo sem ter disponí-
veis os números de 2009 e 2010, o Minis-
tério alerta para uma evolução das notifi-
cações de fiscalização e de acidentes, o
que indica que os acidentes continuaram
sua escalada sangrenta nesses dois últi-
mos anos.

IRRESPONSABILIDADE - Na avalia-
ção da Previdência Social, a alta no nú-
mero de acidentes no setor está relacio-
nado ao forte aumento das contratações,
sem qualquer atenção ou preparao à mão
de obra. Entre 2004 e 2009, o número de
pessoas empregadas na construção civil
cresceu 81%. Para o Ministério Público
do Trabalho, o índice elevado apenas com-
prova que as empresas estão falhando ao
não conseguirem crescer reduzindo as
ocorrências. "As companhias não es-
tão respondendo satisfatoriamente,
o que mostra a necessidade de
haver uma ação focada nesse se-
tor, já que a perspectiva é de que
os investimentos continuem mui-
to altos", diz Alessandro Miranda,
procurador do Trabalho.

DESATENÇÃO -O aquecimento do se-
tor sem que haja qualquer resposta em-
presarial aos problemas da segurança no
trabalho, que implicam em mortes, muti-
lações e lesões, tem motivado ações es-
pecíficas do Ministério Público e da Previ-
dência Social. Os acidentes na constru-
ção têm crescido em nível acima dos de-
mais, praticamente acompanhando o au-
mento das contratações, boa parte delas

cionários com baixa escolaridade e o re-
sultado dos investimentos em profissiona-
lização iniciados agora vai aparecer no
médio e longo prazo", diz Todeschini.

Dessa forma, ele alerta que as empre-
sas precisam tomar medidas urgentes
para melhorar seus níveis de treinamento
e gerenciamento de segurança, senão o
cenário tende a piorar de maneira explosi-
va com os investimentos esperados para
os próximos anos em infraestrutura. "As
empresas precisam gerenciar a questão
da segurança desde o início da obra", afir-
ma o diretor da Previdência.

Para orientar a ação do setor privado,
o Ministério da Previdência levantou que
as principais causas de acidente na cons-
trução são queda, soterramento e choque
elétrico. "Atacar esses três principais ris-
cos já representa 70% dos problemas",
diz Todeschini.

ALTA TAXA DE MORTALIDADE - A
construção possui a maior taxa de mor-

talidade dentre os setores no país.
Enquanto a taxa nacional de morta-

lidade no trabalho está em 8,46 por
100 mil vínculos, entre os traba-

lhadores em construção de edi-
fícios ela é de 12,99, em infra-

estrutura é de 99,16. Houve
uma redução da gravidade
dos casos, pois a proporção
de óbitos em relação aos

acidentes diminuiu, passando de 0,97%
em 2006 para 0,72 em 2008.

AÇÃO - Para Luiz Carlos Queiroz, se-
cretário de Políticas Sociais da Conticom-
CUT, é preciso aumentar o número de téc-
nicos responsáveis pela segurança nas
obras. “Nós reivindicamos que a exigência
passe de um técnico a cada 70 trabalha-
dores para um a cada 30”. Outra reivindi-
cação é de que haja mais contratação de
fiscais do Ministério do Trabalho.

precarizada e quase toda sem qualquer
investimento em cursos de prevenção.

EPIDEMIA - A multiplicação e a gravi-
dade das doenças do trabalho preocupa o
Ministério da Previdência Social , que está
precisando desembolsar mais para aten-
der o contingente de acidentados. "O cres-
cimento da construção tem submetido um
número maior de trabalhadores a risco, por
isso a atividade deve ser desenvolvida com

um investimento maior em segurança e
treinamento", diefende Remígio Todeschi-
ni, diretor do Departamento de Políticas
de Saúde Segurança Ocupacional do Mi-
nistério da Previdência.

A entrada de novos trabalhadores no
setor, sem experiência e com grau menor
de instrução, surge como um desafio a
mais para as empresas no desenvolvimen-
to de seus programas de segurança. "Nor-
malmente, a construção trabalha com fun-

O Sindsaúde-SP (Sindicato dos Tra-
balhadores Públicos da Saúde no Esta-
do de São Paulo) declarou-se à procura
de oito dos dez hospitais que, pela pro-
paganda eleitoral do PSDB e de José
Serra, foram construídos pelo governo
estadual entre 2007 e este ano.

“Que a gente saiba, tem só dois hos-
pitais que daria pra chamar de novos: o
Instituto do Câncer Octávio Frias (inau-
gurado em 2008, dentro do Hospital das
Clínicas) e o Centro de Reabilitação Lucy
Montoro (de 2009)”, afirma o diretor do
Sindicato, Ângelo D’Agostini. De acor-
do com o sindicalista, as peças publici-
tárias tucanas estão “bombando” a lista
com instituições filantrópicas.

“São hospitais com quem o Governo
Serra fez parceria, mas não são novos,
apenas obras e instituições que o gover-
no encampou. No máximo, o governo es-
tadual pode ter reformado estes lugares.”

Outro dado artificial, segundo o sindi-
cato, é o número de Ambulatórios Médi-
cos de Especialidades (AMEs) do Esta-
do. A propaganda tucana promete que 40
unidades serão entregues à população
até o fim deste ano. “Não procede”, acu-
sa o diretor do Sindsaúde.

“Se pegar a lista desses hospitais,
não tem nenhuma AME nova, mas sim
ambulatórios ou núcleos de gestão
assistencial que já existiam e foram me-
xidos”, denuncia D’Agostini. Como exem-
plos de maquiagens nesse sentido, ele
cita as AMEs das cidades de
Votuporanga e de Marília. “Eles só colo-
caram mais especialidades, reformaram
e mudaram os nomes”, acrescenta.

SINDICATO DA SAÚDE NUNCA VIU HOSPITAIS QUE SERRA DIZ TER CONSTRUÍDO


