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Sintrapav mobiliza a categoria,
que se levanta contra a mixaria

As primeiras assembleias que apreciaram a ridícula proposta
patronal foram realizadas nas grandes obras da construção
pesada do Paraná. São nelas onde está concentrada a maioria
dos trabalhadores que entraram em greve. O Sintrapav está
aberto às negociações para Acordos Coletivos de Trabalho por
empresa. Vários têm sido feitos desde o início da greve. Os
acordos fechados têm reajustes de 9 e 10%, melhorias nos
adicionais de horas extras, Programa de Participação nos
Resultados (PPR) e aumento no vale refeição.
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Após cinco rodadas de negocia-
ções entre o Sindicato dos Trabalha-

dores nas Indústrias da Construção Pe-
sada do Estado do Paraná (Sintrapav) e
o Sindicato Patronal, realizadas ao longo
do mês de maio, a proposta apresentada
pelo empresariado para a renovação da
Convenção Coletiva de Trabalho foi uma
vergonha. Os patrões querem reajustar os
salários e o vale refeição dos trabalhado-
res com apenas 1% de aumento real, ou
seja, com índice de apenas 7% (a esti-
mativa da inflação acumulada nos últimos
12 meses anteriores à data-base é de
6%).

REVOLTA - Além de ridícula, a
proposta patronal é uma afronta aos
trabalhadores, pois não reflete a realidade
do setor. Para se ter uma ideia, com essa
mixaria de reajuste, o vale refeição
passaria dos atuais R$ 12,50 para R$
13,38. Não chega a míseros R$ 1,00 de
aumento. É revoltante porque enrolaram
em todas as reuniões para apresentar
isso. O Sintrapav tentou forçar um
aumento digno pela via negocial, mas
essa foi a palavra final dos patrões. 

Diante dos fatos, os trabalhadores
decidiram rejeitar a proposta patronal e
aprovaram greve por tempo indeterminado. Sob chuva ou sol, operários ampliam pressão desde os canteiros de obras

SINDICATO FECHA ACORDOS PARALELOS
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Em solenidade simples no Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria da Construção
Civil do Estado de Rondônia (Sticcero),

TOCO SE AFASTA DO STICCERO PARA CONCORRER NAS ELEIÇÕES E VALDERI ASSUME PRESIDÊNCIA
realizada na última quarta-feira (4), o
presidente do sindicato, Raimundo Soares
Toco, se afastou do cargo para obedecer à

legislação eleitoral, por ser pré-candidato a
deputado estadual. O vice-presidente,
Valderi Braga, assumiu a presidência.

A Central Única dos Trabalhadores
(CUT), seus sindicatos filiados e outras
entidades dos movimentos social, sindi-
cal e estudantil realizaram um grande pro-
testo, na última quinta-feira (5), para es-
clarecer a população sobre a grave crise
no abastecimento de água e denunciar o
descaso do governo estadual com a falta
de investimentos no setor.

CUT E MOVIMENTOS SOCIAIS NAS RUAS CONTRA A CRISE DE ÁGUA EM SÃO PAULO
A CUT São Paulo defende outro mo-

delo de gestão estadual diante da irres-
ponsabilidade do governo Geraldo Alck-
min (PSDB) com os serviços públicos,
não só em relação à água. A falta de in-
vestimentos em transporte público é ou-
tra área afetada, pois há tempos a classe
trabalhadora sofre, cotidianamente, com
os problemas de mobilidade urbana.

BASTA - “Não é possível que a popu-
lação pague a conta pela estiagem e o
desabastecimento, principalmente diante
da inércia e irresponsabilidade do gover-
no estadual paulista que, por duas déca-
das, deixou de investir em obras e planos
de contingência para aproveitamento dos
recursos hídricos”, afirma Adi dos Santos
Lima, presidente da CUT São Paulo.

A mobilização feita pelo Sindicato dos trabalhadores da Construção
Civil de Curitiba e Região Metropolitana (Sintracon) segue em ritmo inten-
so. Nesta semana, foram realizadas assembleias nos canteiros de obras
para informar à categoria sobre a ridícula proposta patronal e convocar os
operários à luta. 

Os patrões desrespeitaram a classe com uma oferta de aumento nos
salários e benefícios que apenas recompõe a inflação acumulada nos últi-
mos doze meses que antecedem a data-base, cuja estimativa é um índice
de 6%, sem absolutamente nada de ganho real. 

Os trabalhadores têm demonstrado indignação com a proposta e estão
dispostos a partir para uma grande greve caso os representantes do empre-
sariado não mudem de postura. O Sintracon Curitiba reafirma sua disposi-
ção para negociação, desde que seja feita com seriedade e respeito. 

Paralisação deve ocorrer já a partir do próximo
dia 10, se não houver avanço na proposta patronal

SINTRACON CURITIBA INTENSIFICA ASSEMBLEIAS E MOBILIZA POR AUMENTO REAL

ELEIÇÕES DO SITICOM DE SÃO BENTO DO SUL-SC OCORREM NO FINAL DE JUNHO
O Siticom de São Bento do Sul/SC realiza eleições para a nova direto-

ria nos próximos dias 25 e 26 de junho, com quatro urnas itinerantes e
uma fixa, na sede do Sindicato. De acordo com o presidente Airton Edson
Martins de Anhaia, que concorre à reeleição, este ano a renovação ficou
por conta da participação feminina. “Tínhamos apenas uma mulher na
diretoria, agora são quatro com o ingresso de mais três trabalhadoras, o
que fortalece a luta feminina”, comemora. A busca por igualdade salarial e
respeitos nos canteiros de obras mobilizou mais companheiras a entra-
rem no sindicato. No país, as mulheres que exercem os mesmos cargos
que os homens recebem em média 30% menos e isso tem que acabar.

A chapa única também defende as principais bandeiras de luta da
CUT, como aumento real de salário, melhores condições de trabalho, re-
dução da jornada de trabalho para 40 horas semanais sem redução de
salário, fim do fator previdenciário e contra o Projeto de Lei 4330, que
propõe a terceirização de serviços de forma indiscriminada, entre outras. 

Na luta por justiça, Siticom amplia participação
feminina e fortalece o combate à desigualdade

OSindicato dos Trabalhadores  da Construção Civil do Amazo-
nas soltou um alerta de greve geral para a próxima terça-feira

(10), quando cerca de 90 mil trabalhadores devem se somar à
paralisação. O alerta está sendo divulgado pela diretoria do sindi-
cato nos canteiros de obras e os operários garantem apoio.

ASSEMBLEIA RESPALDA - O presidente do sindicato, Cíce-
ro Custódio (Sassá), esclarece que a categoria vai cruzar os bra-
ços caso o sindicato patronal continue irredutível, dificultando as
rodadas de negociação. Cederam até agora em apenas 30% da
pauta de reivindicação. Segundo Sassá, “os patrões não querem
dar o reajuste salarial pedido pela categoria, não querem dar o
plano de saúde, nem aumento na cesta básica, PLR, entre ou-
tras reivindicações justas que foram aprovadas na assembleia da
campanha salarial por mais de 30 mil trabalhadores”.

CONSTRUÇÃO DO AMAZONAS SOLTA ALERTA DE GREVE GERAL


