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Uma assembleia com a participação
de dois mil operários da construção civil
de Curitiba e Região Metropolitana,
convocada pelo sindicato da categoria
(Sintracon) na tarde de quarta-feira (29),
na Praça XIX de Dezembro, decidiu pelo
encerramento da paralisação.

O movimento grevista durou sete dias,
período em que foram realizadas mais de
dez reuniões de negociação com o
patronato. A proposta do sindicato patro-
nal (Sinduscon) foi aprovada por ampla
maioria dos trabalhadores, que reto-

maram as atividades a partir de quinta-feira.
O acordo prevê reajuste salarial de

8,5%, o que representa ganho real aproxi-
mado de 3%, e aumento de 33% no vale

compras (de R$105,00 para R$140,00).
Também ficou estipulado que os dias pa-
rados não serão descontados, com as
empresas podendo compensar, no máxi-
mo, 50% das horas paralisadas.

Na avaliação do presidente do
Sintracon, Domingos Davide Oliveira, a
proposta foi razoável. "Sabemos que os
patrões têm condições de conceder me-
lhores índices, dado os baixos salários
da categoria, mas se não fosse a luta
dos trabalhadores em greve o acordo se-
ria rebaixado", afirmou.

UMA SEMANA DE BRAÇOS CRUZADOS EM CURITIBA-PR:
3  DE AUMENTO REAL E 33  NO VALE COMPRAS

Com o lema “Desenvolvimento
com Trabalho, Renda e Direitos”, a
Central Única dos Trabalhadores
(CUT) realiza, de segunda a sexta-fei-
ras (3 a 7 de agosto), o seu 10º Con-
gresso Nacional. O evento reunirá
2.500 delegados e debaterá um pro-
jeto de desenvolvimento para o país,
com valorização do trabalho.

10º CONCUT VAI DE 3 A 7 DE AGOSTO. CONTICOM TERÁ ESTANDE PARA
COLHER ASSINATURAS PELA APROVAÇÃO DA PEC DA MORADIA DIGNA

Participando ativamente do
CONCUT, onde também terá um
estande, a Conticom ampliará a cole-
ta de assinaturas e a mobilização em
apoio à aprovação da Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) da Mo-
radia Digna. A PEC estipula a vincula-
ção permanente de 2% do Orçamento
da União e de 1% das verbas arrecada-

das em impostos e contribuições pe-
los estados e municípios em projetos
de habitação popular.

O presidente da Conticom/CUT, Wal-
demar de Oliveira, destaca a necessi-
dade do envolvimento do conjunto das
entidades, “o que garantirá a apro-
vação da dotação orçamentária para
o combate ao déficit habitacional”.

UNIDADE E MOBILIZAÇÃO NO AMAZONAS CONQUISTAM
2  DE AUMENTO REAL E ADICIONAL PARA A MONTAGEM
Avanços de Norte a Sul

Com data-base em primeiro de
julho, o Sindicato dos Trabalhado-
res da Construção Civil do Amazo-
nas conseguiu fechar a negociação
com o patronal com aumento real
de 2,07%.

“Entre outros avanços significa-
tivos”, aponta Roberto Bernardes
de Andrade, presidente do Sindi-
cato, “introduzimos na Convenção
Coletiva de Trabalho um comple-
mento no café da manhã, além do
pão com manteiga e café com lei-
te e o pagamento de um adicional
de 16% no salário base do pesso-
al da área de montagem que pos-
sui certificado Abraman”. Graças
à unidade e mobilização da categoria, que ampliou a pres-
são nos canteiros de obras contra qualquer recuo, foram
mantidos o desconto simbólico da refeição e do transpor-

te, o seguro de vida extensivo aos dependentes do traba-
lhador, a manutenção do complemento previdenciário e o
financiamento de remédios aos doentes e acidentados.



A direção da Conticom comunica com imenso pesar o falecimento do seu
ex-diretor Luzair Antonio Alves, vitimado por um  AVC (Acidente Vascular
Cerebral).

O companheiro Luzair, conhecido carinhosamente como Goiano, foi diri-
gente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Belém e
Ananindeua, no Pará, ingressando posteriormente na Conticom. Foi militan-
te da Corrente Sindical Classista (CSC).

Cartas de solidariedade à família podem ser enviadas para o e-mail
moacircscpa@yahoo.com.br

ARTESANO MÓVEIS
DEMITE DIRETOR DO
SINDICATO DE BENTO

GONÇALVES-RS
A Artesano Móveis, indústria moveleira de

Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, demi-
tiu arbitrariamente Fábio Guilherme de Olivei-
ra, diretor do Sindicato dos Trabalhadores da
Construção e do Mobiliário da cidade.

Conforme o presidente do Sindicato, Ivo Vai-
latti, a alegação da empresa foi que “trocaram
a linha de pintura”. “O fato é que todos os pin-
tores colegas de Fábio continuaram emprega-
dos, só demitiram ele, numa clara violação aos
direitos sindicais”, acrescentou. A entidade co-
municou a Justiça, o Sindicato Patronal e in-
gressou com denúncia na Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT).

“Como a Artesano Móveis não deu qualquer
justificativa plausível, ficou evidente o combate
à atuação do dirigente sindical, demonstrando
que a empresa fez tábua rasa da legislação”,
acrescentou Ivo.

Para a Conticom, que manifestou em nota
seu repúdio, “a atitude agride o direito de livre
organização dos trabalhadores e também não
levou em conta a estabilidade no emprego que
a CLT e o estatuto sindical garantem aos diri-
gentes".

A Conticom conclama o movimento sindical
a enviar seu rechaço à atitude absurda e unila-
teral tomada pela direção da Artesano Móveis.

"Pedimos aos companheiros de vários sin-
dicatos e vários estados que se coloquem à
disposição para que, se a empresa não recuar
da posição, façamos uma campanha nacional
para que a população não compre os móveis
fabricados pela Artesano. Se calarmos diante
deste fato absurdo praticado pela ganância do
capitalismo contra organizações sindicais dos
trabalhadores, este ato poderá ser reproduzi-
do em outros locais por empresários de má
índole", conclui o documento.

MANIFESTE SEU REPÚDIO
Solicitamos urgentemente o envio de e-mails

para as empresas e entidades abaixo, com
cópia para conticom@conticom.org.br

ARTESANO MÓVEIS
Fone- (54) 3458 1100

paula@artesano.com.br

Sindicato das Indústrias da Construção e
do Mobiliário de Bento Gonçalves

Fone: (54) 2102 6800
sindmoveis@sindmoveis.com.br

MOVERGS
Fone: (54) 3452.1024

movergs@movergs.com.br

ABIMÓVEL
Fone (011) 3817 8715

abimovel@abimovel.com

VITÓRIA EM LINHARES-ES: GREVE NA
UNIDADE DE TRATAMENTO DE GÁS DE
CACIMBAS ARRANCA MELHORIAS
Após dois dias de greve (28 e 29 de

julho), os 2.500 operários que traba-
lham nas obras da Unidade de Trata-
mento de Gás de Cacimbas (UTGC),
em Linhares, no Espírito Santo, con-
quistaram avanços significativos.

Além da PLR (Participação nos
Lucros e Resultados) de um salário
base, sem discriminação de faltas,
pagamento de uma hora itinerante
por dia (referente ao deslocamento até
o local) e o pagamento dos dias pa-
ralisados, a categoria abriu negocia-
ção para que em dez dias os patrões
entreguem uma contraproposta sobre
a cesta básica e a retroatividade das
horas itinerantes - que começaram a
ser pagas a partir de 1º de agosto.

O Sindicato está sob intervenção
da Justiça, que já afastou o presidente

SINDICALISMO PERDE GOIANO, BRAVO LUTADOR

Fetraconmag na linha de frente da luta ao lado dos 2.500 operários da obra

CANDEIAS-SP: APÓS 17 DIAS DE PARALISAÇÃO,
OPERÁRIOS CONQUISTAM ATÉ 12    DE REAJUSTE

Depois de 17 dias de uma heróica
paralisação, os operários da constru-
ção civil de Candeias conquistaram
importantes avanços na Convenção
Coletiva, com reajustes de 12% para
os ajudantes comuns, 11% para os
práticos e 9%  para todos os demais,
sobre o salário de abril de 2009, ga-
rantindo aumento real.

A cesta básica será de R$ 90,00,
extensiva aos trabalhadores em féri-
as, o vale alimentação terá reajuste
de 9% sobre o valor de abril de 2009 e
o lanche passou a ser composto por
seis itens: refrigerante ou suco, pão
com queijo, pão com presunto, bis-
coito, fruta e doce.

Foi mantida a proibição do contra-
to de obra certa, temporário e banco
de horas e as horas extras com o per-
centual de 50%, 80% e 150%.

FUNÇÕES - No reenquadramento
de função, o salário dos encanadores/
caldeireiros teve aumento de 21,56%,
passando de R$ 988,16 para R$
1.201,32, a partir de 1º de Maio. Ele-

tricistas de força e controle e de ma-
nutenção conseguiram os seguintes
aumentos: R$ 1.147,00, a partir de
maio de 2009; R$ 1.171,00, a partir de
novembro de 2009 e R$ 1.201,22, a
partir de 1º de abril de 2010.

PISOS - A partir de maio de 2009,
serão pagos os seguintes pisos sala-
riais para as respectivas funções: pin-
tor letrista - R$ 993,42; montadores de
andaime e estrutura - R$ 971,22 e mon-
tadores líderes: R$ 1.035.03.

Além disso, a greve conquistou a
inclusão das funções de cadastrista -
piso de R$ 600,08; desenhista cadista
- R$ 993,42; mecânico lubrificador - R$
1.201,22 e técnico de enfermagem com
registro no COREN - R$ 1.853,03. Fi-
cou acordado ainda o fim do ajudante
comum da montagem e que todos os
ajudantes de manutenção e montagem
terão piso de R$ 600,08.

As empresas ficaram obrigadas a
contratar 80% da mão-de-obra da re-
gião e manter a folga no dia do paga-
mento.

e o tesoureiro da entidade - ligados à
NCST - acusados de corrupção.

FORA PELEGADA - “Por conta da-
quela direção, há mais de 20 anos os
companheiros da base deste Sindica-
to não viam uma vitória significativa”,
declarou o presidente da Federação
Estadual dos Trabalhadores da Cons-
trução (Fetraconmag), Aécio Leite,
também dirigente da Conticom/CUT.
Para Aécio, “falou mais alto a unidade
e a determinação dos companheiros,
que foram à luta para garantir o que é
seu de direito”.

A Fetraconmag vem dando todo o
apoio necessário aos companheiros na
retomada do Sindicato para a catego-
ria, estando também presente duran-
te o processo de  organização e mobi-
lização nos canteiros de obras.


