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RONDÔNIA: NO PEITO E NA RAÇA, OPERÁRIOS DAS USINAS
DO RIO MADEIRA CONSOLIDAM O REAJUSTE DE 11,14%
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Trabalhadores de Jirau e Santo Antônio garantem vitória histórica após longo processo de negociação

No peito e na raça, os operários das
usinas do Rio Madeira, em Rondônia,

conseguiram consolidar, na mesa de ne-
gociação, o maior reajuste do país em
2010. Após processo de vinte dias de in-
tensos debates, que contaram com a
mediação do Ministério Público do Traba-
lho e acompanhamento da Superintendên-
cia Regional do Trabalho e Emprego
(SRTE), o Sindicato dos Trabalhadores na
Indústria da Construção Civil (STICCERO)
conseguiu construir uma proposta de Acor-
do Coletivo com as construtoras, aprova-
da por ampla maioria da categoria em as-
sembléias realizadas na segunda-feira (20)
e terça-feira (21).

Negociado também com a participação
da CUT, da Conticom e de uma Comissão
de Representantes dos Trabalhadores, o
Acordo Coletivo 2010/2011 conquistou o
maior índice de reajuste salarial geral da
construção civil em todo Brasil neste ano:
11,14%, representando mais do que o
dobro da inflação acumulada até maio de
2010, que foi de 5,49%, pelo INPC do IBGE.

CONQUISTAS -Além do expressivo au-
mento, a categoria obteve outras impor-
tantes conquistas, como: 1) trabalho aos
sábados como opcional; 2) visita à família
a cada quatro meses, de cinco dias abo-
nados; 3) redução na co-participação no
Plano de Assistência médica; 4) melho-
res condições de intervalo para almoço;
pisos: ajudante R$ 772,41, meio-oficial R$
777,98 e oficial R$ 1.000,26; 5) aumento
no vale-alimentação de R$ 80,00 para R$
110,00, representando um percentual de

37,50%; e 6) antecipação da Data-Base
de 1º de setembro para 1º de julho em
2010 e para 1º de maio em 2011.

PASSO À FRENTE - O Acordo aprova-
do atende às principais reivindicações dos

trabalhadores e pacifica definitivamente os
ânimos dentro dos canteiros de obras, co-
locando uma pá de cal na pelegada
divisionista. A CUT e a Conticom estão mo-
bilizadas para garantir que a decisão so-
berana da categoria seja respeitada, já que
entidades sem qualquer legitimidade para
representar os operários das usinas omo
a FITRAC e a FENATRACOP ainda ten-
tam sabotar o acordo, a fim de inviabilizar
os avanços, dentro de uma mesquinha dis-
puta sindical na qual já foram
fragorosamente derrotados.

PISOS SALARIAIS
AJUDANTE: R$ 772,41

MEIO-OFICIAL: R$ 777,98
OFICIAL: R$ 1.000,26

Após 12 dias de greve, os operários
da construção civil de Manaus arranca-
ram do empresariado na última sexta-
feira (23) um reajuste de 7% e a implan-
tação dos restaurantes nos canteiros de
obras com mais de 50 trabalhadores.

OPERÁRIOS DE MANAUS CONQUISTAM 7% E RESTAURANTE NOS CANTEIROS
Além disso, os acidentados terão o me-

dicamento pago pela empresa e “ajuda
humanitária” correspondente a um salário
mínimo, a ser descontado parceladamen-
te quando o trabalhador estiver recupera-
do. Os dias parados serão compensados.

Segundo o presidente da Federação
Da Construção e da Madeira (Fetracom-
CUT/AM), Mamede Bemony, há mais de
20 anos a categoria não realizava uma
paralisação no conjunto das obras. Esta
foi a maior greve da categoria no estado.

A Conticom realiza na próxima quar-
ta e quinta-feiras (28 e 29), no
Sintracomec, em Manaus, o Seminário
de Ação Sindical da Região Amazonas.

O evento contará com a participação
de representantes sindicais e governa-
mentais, que debaterão a utilização da

CONTICOM REALIZA SEMINÁRIO DE AÇÃO SINDICAL NA REGIÃO AMAZONAS
madeira no setor da construção;  um novo
modelo de concessão de benefícios (NTEP
Nexo-Técnico Previdenciário e Fator de
Prevenção de Acidentes) e o Ministério Pú-
blico do Trabalho como Instrumento da
Ação Sindica  (Papel e atribuições junto
ações de saúde e segurança, legislação

acidentária previdenciária e ações regres-
sivas).

A mesa sobre a organização dos tra-
balhadores do Ramo na região terá a pre-
sença do presidente da Conticom, Vilmar
Kanzler. O auditório do Sintracomec  fica
na rua São Raimundo, 203



Os trabalhadores da construção civil de
Curitiba e região aprovaram por am-

pla maioria no dia 22 de julho a proposta
do Sindicato de reajuste de 13% nos pi-
sos salariais e de 10% para os demais
salários. “Como a inflação acumulada nos
últimos doze meses ficou em 5,31%, o
ganho real nos pisos foi de cerca de 8% e
de 4.7% nos demais salários”, comemo-
rou o presidente Domingos Oliveira Davide,
secretário de Relações Internacionais da
Conticom/CUT. Conforme Domingos, ou-
tra grande conquista celebrada na Con-
venção deste ano foi o aumento de 28.57%
no vale compras, que passou de R$ 140
para R$ 180 mensais.

Na avaliação do Sindicato, a importan-
te vitória da categoria só foi possível gra-
ças à greve de 2009, quando os patrões

CONSTRUÇÃO DE CURITIBA E REGIÃO CONQUISTA
REAJUSTE DE 13% NOS PISOS E 10% NOS SALÁRIOS

AUMENTO DOS PISOS
SERVENTE

R$ 3,27
MEIO PROFISSIONAL

R$ 3,55
PROFISSIONAL

R$ 4,61
CONTRA MESTRE

R$ 5,10
MESTRE
R$ 6,84

POR
HORA

duvidaram da capacidade de mobilização
da categoria e, como resposta, levaram
nove dias de paralisação, o que os obri-
gou a melhorar significativamente os índi-
ces de reajuste salarial.

Confira as principais conquistas:
 REAJUSTE SALARIAL: a partir de 1º

de junho de 2010, as partes acordam rea-
juste salarial de 10% (dez por cento), in-
cidente sobre o salário de 1º de junho de
2009, já reajustado de acordo com a con-
venção anterior;

PISO SALARIAL: a partir de 1º de ju-
nho de 2010, ficam estabelecidos os se-
guintes pisos salariais por hora: Servente
– R$ 3,27 por hora – 13,36% de aumento;
Meio Profissional – R$ 3,55 por hora –
13,27% de aumento; Profissional – R$ 4,61
por hora – 13,40% de aumento; Contra

Mestre – R$ 5,10 por hora – 13,45% de
aumento; Mestre – R$ 6,84 por hora –
13,68% de aumento

VALE-COMPRAS: a partir de 1º de ju-
nho de 2010, o vale-compras passa a ser
de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) men-
sais;

CAFÉ DA MANHÃ: fica estabelecida a
seguinte redação para a cláusula 12ª: “Os
empregadores fornecerão, nas obras, aos
empregados, café da manhã, nos dias em
que houver trabalho, consistente no míni-
mo de: 1 (um) copo de café com leite (300
ml) e 2 (dois) pães com margarina, sem
que isto se configure integração como sa-
lário alimentação, observadas as condi-
ções mais favoráveis já praticadas, facul-
tando-se sua substituição por tíquete re-
feição em valor equivalente”.

Com enorme participação, a assembleia precisou ser transferida para a garagem do Sindicato

CRIME SEM CASTIGO: EM MENOS DE DOZE HORAS,
DOIS ACIDENTES FATAIS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP

Em menos de 12 horas, dois aciden-
tes em obras da construção civil mata-
ram dois trabalhadores em São José dos
Campos, no interior paulista.

Numa das obras o operário foi soter-
rado no Jardim Paineiras quando media
uma vala e a terra fofa desabou sobre
ele. Conforme auditoria do Ministério do
Trabalho, o procedimento foi irregular. “A
vala tinha cerca de dois metros e o ma-
terial estava na beira da vala, e deveria
estar a um terço da altura”, explicou.

TERCEIRIZADO -  A auditoria desco-
briu que o operário morto era contratado

pela empresa Cometa, embora a respon-
sável pela construção de 900 apartamen-
tos seja a construtora Homex. “Uma em-
presa que contrata uma, que contrata ou-
tra e vai contratando. Por isso esse des-
caso. Esse número de acidentes que te-
mos na região é elevado, justamente por
causa dessas negligências”, declarou o
auditor Jaime Dornellas.

DESPENCOU - A outra morte aconte-
ceu no Residencial Eldorado, quando dois
funcionários instalavam câmeras de segu-
rança no condomínio quando a cesta em
que estavam despencou do caminhão e

eles caíram de uma altura de 12 metros.
Um conseguiu sobreviver.

“Os patrões acham que segurança não
é investimento, tem um custo muito alto,
quando na verdade investir no trabalha-
dor é fundamental. Sem maior fiscaliza-
ção, sem fazer com que as empresas
paguem pelos seus crimes, não haverá
justiça e os operários continuarão sendo
lesionados, mutilados e mortos”, denun-
ciou o presidente do Sindicato dos Tra-
balhadores da Construção e do Mobiliá-
rio, Marcelo Rodolfo da Costa, exigindo
“imediata providência das autoridades”.


