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10 MIL OPERÁRIOS PARALISAM CANTEIROS DE OBRAS
DA REPAR E ULTRAFÉRTIL PARA EXIGIR AUMENTO REAL
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Mobilização exige Piso salarial unificado, adicional de periculosidade e Participação nos Lucros
Os cerca de 10 mil trabalhado-

res das obras da Refinaria Presi-
dente Vargas (Repar) e da parada
de manutenção da Ultrafértil (pro-
dutora de matérias-primas para
fertilizantes, controlada pela em-
presa norte-americana Bunge) em
Araucária, no interior do Paraná,
paralisaram as atividades na ma-
nhã de terça-feira e provaram uma
pauta de reivindicações unitária.
Entre os principais pontos, des-
taca-se o piso salarial unificado de
R$ 897,60, aumento real nos sa-
lários de 20%, adicional de peri-
culosidade de 30%, a Participação
nos Lucros e Resultados, e a aju-
da de custo para trabalhadores
fora de seu domicílio no valor de
R$ 450,00.

CONTICOM - Conforme Wal-
demar de Oliveira, presidente da
Confederação Nacional dos Traba-
lhadores nas Indústrias da Cons-
trução e da Madeira, a pauta vem
sendo negociada com os diferen-
tes sindicatos desde o final do ano
passado. “Há um entendimento
comum de que, juntos, somamos
forças e ampliamos a pressão so-
bre as empresas. Desta forma, a
vitória fica mais próxima”.

PETROLEIROS - De acordo
com Roni Anderson, presidente da
CUT-PR, do Sindicato dos Petro-
leiros do Paraná e Santa Catarina,
a pauta foi definida com os sindi-
catos da Construção Civil e da
Construção Pesada, da Montagem
Industrial e dos Vigilantes, que se
basearam nas principais conquis-

Assembleia no Paraná: unidade para conquistar

tas das Convenções
Coletivas de Traba-
lho dos sindicatos
do ramo.

AÇÃO -Por ampla
maioria, foram refe-
rendadas as reivin-
dicações e aprova-
das a determinação
de assembleia em
caráter permanente
e indicativo de gre-
ve. Até o final desta
semana será entre-
gue a pauta para a
Repar, Ultrafértil e às
empreiteiras terceri-
zadoras de mão de
obra, como o Con-
sórcio Paraná (formado pela Ode-
brecht, OAS e UTC) responsável
pela construção de oito unidades

Na assembléia dos trabalhadores de Araucária também foi aprova-
da uma “moção de repúdio ao ato antipatriótico do senador Álvaro
Dias” (PSDB) de instalação de uma Comissão Parlamentar de Inqué-
rito [CPI] na Petrobrás.

“Esses, que agora tentam desestabilizar a Petrobrás e paralisar as
incursões nacionalistas na área do Pré-Sal, foram os mesmos que
sucatearam a empresa durante o governo FHC, tentaram privatizá-
la, e acabaram com o monopólio estatal do petróleo, possibilitando
que empresas multinacionais lucrem com o patrimônio do povo bra-
sileiro”, declarou o presidente da CUT-PR, Roni Anderson.

A moção de repúdio afirma que “o senador Álvaro Dias, em plena
crise econômica mundial, representa mal os paranaenses no Con-
gresso Nacional ao armar uma CPI para desestabilizar a Petrobrás,
comprometendo a empresa que representa a maior fonte de investi-
mentos do país, enquanto as multinacionais avançam predatoria-
mente sobre o pré-sal”.

REPÚDIO UNÂNIME AO ATAQUE TUCANO À PETROBRÁS

industriais - 5 de gasolina e 3 de
coque - que chegará a empregar
3.500 trabalhadores.

CAMPINAS SEDIA SEMINÁRIO PARA CONCLUIR PAUTA NACIONAL
DO SETOR DE MÓVÉIS, MADEIRA E MONTAGEM INDUSTRIAL

A cidade de Campinas sediará nas próximas quarta e quinta-feiras
(3 e 4 de junho) um Seminário Nacional da Conticom/CUT, que  defini-
rá a pauta nacional do setor de móveis, madeira e montagem indus-
trial. A expectativa é que a reunião das principais lideranças do seg-
mento no país aprofunde o debate e aponte as reivindicações a serem
levadas pelas entidades aos governos nacional, estaduais e munici-
pais, bem como ao Legislativo, para assegurar desenvolvimento com
distribuição de renda e garantia de direitos aos seus trabalhadores.



A CUT, as centrais sindicais e a Coor-
denação dos Movimentos Sociais (CMS)
estão convocando um ato no Congres-
so Nacional para a próxima quarta-feira
(3), data da instalação oficial da CPI da
Petrobrás.

As entidades organizadoras destacam
a importância das manifestações unitá-
rias que estão ocorrendo em todo o país,
como a do Rio de Janeiro (21/05) e do
Rio Grande do Norte (26/05). As próxi-
mas mobilizações ocorrerão em Curitiba
(2/06) e Manaus (11/06).

“Por trás da CPI está também a in-
tenção de dificultar ou impedir mudan-
ças na legislação do setor do petróleo,
beneficiando o cartel multinacional com
as atuais regras que permitem a conti-
nuidade dos leilões das nossas reservas
de petróleo e gás, o que é um crime de
lesa-Pátria”, enfatizou Antonio Carlos
Spis, da direção da CMS e líder petrolei-
ro.

SAFADEZA -
Como está claro,
a CPI instalada no
Senado no dia 15
nada mais é do
que a tentativa
de denegrir a Pe-
trobrás e manter a
atual Lei 9.478/97
e atender os inte-
resses da Exxon,
Chevron, Shell, Bri-
tish Petroleum e
congêneres, uma
vez que está pró-
xima a definição da
nova Lei do Petró-
leo. Afinal, as descobertas do pré-sal vão
dotar o Brasil de uma das maiores re-
servas de petróleo do mundo. As multi-
nacionais detêm apenas 3% das reser-
vas e por isso estão pressionando para
impedir as mudanças na lei em nosso
país e avançar sobre o pré-sal. Daí a ne-
cessidade de estabelecermos em lei, de
uma vez por todas, que a propriedade
das reservas do pré-sal é da União e a
Petrobrás, sua única operadora

Para o secretário geral da CUT, Quin-
tino Severo, “neste momento é funda-
mental a unidade do movimento sindical
e social em defesa da Petrobrás e do
patrimônio público nacional”.

IRRESPONSABILIDADE - O coor-
denador da Federação Única dos Petro-
leiros (FUP), João Antonio de Moraes,
também condenou a irresponsabilidade
demo-tucana, lembrando que faz parte
da trajetória neoliberal “dos mesmos
que, durante oito, anos tentaram suca-
tear e privatizar a Petrobrás, propondo,
inclusive, mudar o nome da empresa para
Petrobrax”.

CUT E CMS REALIZAM ATO
EM DEFESA DA PETROBRÁS NO
CONGRESSO NACIONAL, DIA 3

 Os trabalhadores da construção de Rondônia estão somando ao
lado da CUT e da Conticom para retomarem o seu Sindicato, “sem
sócio e sem representatividade”, após ter sido tomado durante anos
por uma gestão fraudulenta, que apenas se apropriava dos recursos
do imposto sindical, enquanto fazia o jogo dos patrões.

Como a Justiça pôs fim à bandalheira, afastando Antonio Amaral da
presidência, os operários estão dando todo o apoio para que, enfim, a
categoria tenha um Sindicato atuante, forte e representativo. A atua-
ção do presidente da CUT-RO, Itamar dos Santos Ferreira, e dos de-
mais companheiros da Central no Estado tem sido exemplar, demons-
trando na prática o que é a solidariedade e o compromisso de classe.

ILEGALIDADES - Entre os inúmeros absurdos detectados pela
Justiça está o fato do Sindicato da Construção não ter sequer uma
sede, uma vez que era compartilhada com outros seis sindicatos de
uma outra central, o mesmo acontecendo no Acre. Um interventor no-
meado pela Justiça está atuando para garantir que, enfim, a categoria
possa se expressar livremente nas urnas e eleger uma direção com-
prometida com melhores salários, direitos e conquistas.

TRABALHADORES DE RONDÔNIA MOBILIZADOS COM A CUT E A
CONTICOM PARA RETOMAR O SINDICATO DA CONSTRUÇÃO

OPERÁRIOS DA REPLAN GARANTEM REAJUSTE
DE 8% E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE R$ 200

A greve
dos cerca de
seis mil ope-
rários que
t r a ba l h am
nas obras de
manutenção
e ampliação
da Replan
(Refinaria de
Paulínia), no
interior pau-
lista, encer-
rou com ex-
pressiva vitó-
ria da catego-
ria na última
sexta-feira.

Após quatro dias de parali-
sação, os trabalhadores das
35 empreiteiras garantiram re-
ajuste salarial de 8% (aumen-
to real superior a 2%) e o re-
ajuste no auxílio-alimentação
de R$ 120,00 para R$ 200,00
(eles já têm a refeição no lo-
cal). Entre outras construto-
ras, atuam na Replan Andra-
de Gutierrez, UPC, Mendes Jú-
nior e Construcap.

UNIDADE - De acordo com
Hamilton Mendes, coordenador
administrativo do Sindicato
dos Trabalhandores da Cons-
trução e Montagem de Campi-
nas e Região, a mobilização
unitária da categoria foi deci-
siva. Ele também sublinhou o
já tradicional apoio do Sindi-
cato Unificado dos Petroleiros
de São Paulo, que tem poten-
cializado a pressão.

Um ponto importante que

precisa ser melhor avaliado, na
opinião de Hamilton, é a ques-
tão da PLR, pois não há con-
trole da base sobre a produ-
ção, pois existe um desconhe-
cimento dos contratos da Pe-
trobrás com as empreiteiras.

PLR -“Além disso há um
problema com o programa de
PLR que precisamos resolver,
pois muitos operários são de-
mitidos após três ou quatro
meses de trabalho. Assim,
mesmo que a PLR seja pro-
porcional, como seu pagamen-
to é semestral, isso acaba fa-
zendo com que muitos traba-
lhem e bem poucos recebam.
Por isso, neste momento,
achamos melhor nos concen-
trar em garantir aumento real
de salário e em um bom rea-
juste do auxílio-alimentação,
que representam melhorias
concretas para todos”, frisou.

Após 4 dias de greve, empreiteiras concordaram em abrir a mão

Operários aprovam acordo: aumento real


