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STICCERO REELEGE DIRETORIA COM 97% DOS VOTOS
VÁLIDOS E GRANDE PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES
Mesmo com alagamentos em todo o Estado de Rondônia, eleição alcança quórum de 70%

E

ntre os dias 19 e 21 ocorreu em
Rondônia a eleição para a direção
do Sindicato dos Trabalhadores na
Indústria da Construção do Estado de Rondônia (Sticcero) que reelegeu o presidente Raimundo Soares da Costa 'Toco' com
97% dos votos válidos.
Dos cerca de 19 mil trabalhadores com
direito a voto, mais de 13.800 foram às
urnas, mesmo com as cheias e alagamentos em todo o estado. As cidades que tiveram pontos de votação foram Ariquemes,
Jaru, Ji-Paraná, Presidente Médici, Cacoal,
Pimenta Bueno, Vilhena, Cabixi e Porto
Velho, o maior colégio eleitoral onde ficam
as usinas de Jirau e Santo Antonio.
As eleições transcorreram sob a super-

visão da Confederação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores nas Indústrias da
Construção e da Madeira (Conticom) e da
Central Única dos Trabalhadores (CUT).
COMPROMISSO - O presidente do sindicato e a chapa eleita agradeceram a presença dos diretores da Conticom e dos
sindicatos cutistas que acompanharam o
transcorrer do processo e reafirmaram o
compromisso de continuar trabalhando em
prol dos operários da construção civil.
"Vencemos uma batalha, mas a guerra continua em busca de dias melhores
para nossos filiados. Quero externar meus
agradecimentos a todos que, direta e indiretamente, participaram da eleição e
deram sua contribuição para que a nova

diretoria fosse eleita", concluiu Toco.
O presidente da Conticom, Claudio da
Silva Gomes, ressaltou que "foi um processo em que houve muita democracia e
participação, onde os trabalhadores exerceram o direito não só de contribuir, mas
de votar. O voto não é obrigatório e este
quórum demonstra o reconhecimento do
trabalho do sindicato. O grande desafio
agora é manter-se atuante e representativo como todo o sindicato deve ser".
Agradecendo a participação, Raimundo Enélcio, tesoureiro eleito, conclamou
a todos para enfrentarem o grande desafio de "arrancar um acordo coletivo que
garanta melhores condições de trabalho
e de vida para a categoria".

SINTRAPAV INICIA CAMPANHA SALARIAL DA PESADA NO PARANÁ
O Sintrapav Paraná começa a convocar todos os trabalhadores da construção
pesada do Paraná para a mobilização em
torno da Campanha Salarial 2014. Do dia
10 de março até 4 de abril serão realizadas mais de 40 assembleias em todo o
estado para construir e aprovar a pauta de

reivindicações da categoria, que será entregue ao sindicato patronal para dar início às negociações.
PRESSÃO - A pauta de reivindicações
da construção pesada já começa com pontos fundamentais, como o reajuste salarial,
garantia do pagamento do Programa de

Participação nos Resultados (PPR) conquistado na campanha do ano passado,
ganho real nos salários e no vale-alimentação, aumento dos adicionais de horas
extras e manutenção de todas as cláusulas da atual Convenção Coletiva, entre
outros.

TRABALHADORES DO POLO PETROQUÍMICO DE TRIUNFO-RS
ARRANCAM ACORDO DA BRASKEM
Após diversas reuniões com a Braskem para tratar do Acordo de Parada
para os trabalhadores terceirizados do Polo Petroquímico de Triunfo, as negociações não avançaram. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Construção do Polo, as propostas apresentadas nas primeiras reuniões foram um
desrespeito e um retrocesso.
Diante disso, no último dia 13 os trabalhadores entraram em greve. Após o
início da paralisação e o aumento da pressão, propostas melhores surgiram.
Na manhã do dia 14, em frente à UNIB, ocorreu a assembleia que aprovou a
conquista de 230 horas prêmio da parada geral, o abono do dia de paralisação
e o abono da segunda e terça-feira de carnaval. Sendo assim, aqueles que
trabalharem nestes dois dias irão receber hora extra a 100%. A categoria retor- Vitória da unidade: assembleias organizadas pelo
nou ao trabalho na mesma manhã, e demonstrou sua força e determinação. Sindiconstrupolo-RS garantiram conquistas

LOG VIANA PERSEGUE E DEMITE TRABALHADORES
CIPEIROS POR JUSTA CAUSA NO ESPÍRITO SANTO
Empresa que está fazendo galpões
contratou mais 25 empreiteiras

A

empresa LOG Engenharia, que está
fazendo os galpões de logística no
município de Viana, contratou mais
de 25 empreiteiras, que tem contratado
muitos trabalhadores de fora do Estado,
gerando um ambiente de trabalho diferenciado. Além disso, as empreiteiras ainda

não cumpriram toda a convenção no que
diz respeito a plano de saúde, piso salarial,
entre outros.
REIVINDICAÇÕES - Na semana passada os operários contratados no estado
iniciaram uma greve reivindicando direitos
iguais no canteiro e a resposta da empresa foi perseguição, demitindo todos os cipeiros e membros da comissão de negociação.

O Secretário de Formação, Erci Carlos Nicolau, disse que essa atitude mostra a irresponsabilidade da empresa. O Sindicato está pedindo a reintegração dos operários na Justiça, além de indenização por
danos morais para reparar as arbitrariedades da gata. "Esperamos que a Justiça
faça justiça, vamos acompanhar de perto
essas questões. E mesmo assim estamos abertos ao diálogo", finaliza Erci.

OPERÁRIOS DO COMPERJ DECIDEM MANTER A GREVE POR
AUMENTO SALARIAL DE 15% E VALE ALIMENTAÇÃO DE R$ 500
Tribunal deve julgar a legalidade do movimento. Categoria está parada desde o último dia 11
Em assembleia realizada na
manhã do dia 18,
os trabalhadores
do Comperj decidiram manter a greve decretada no último dia 11. A mobilização da qual
participaram cerca
de 15 mil operários
foi realizada no Trevo da Reta, no entroncamento da
BR 101 com a RJ
116, em Itaboraí,
interior do estado
do Rio de Janeiro.
SINTICOM Os trabalhadores
do Comperj são filiados ao Sindicato dos Trabalhadores do Plano da
Exemplo: 15 mil
Construção, Montagem e Manutenção Industrial de São
Gonçalo, Itaboraí e Região (Sinticom).
Com a decisão, a categoria não atendeu
a uma recomendação do Tribunal Regional do Trabalho para a suspensão da pa-

curador Regional
do Trabalho, Maurício Guimarães
de Carvalho.
O movimento
reivindica aumento salarial de 15%,
alojamento para
os que vêm de fora
do município e estado e vale alimentação no valor de
R$ 500,00, entre
outras vantagens.
Até agora, os patrões ofereceram
apenas 7% de reajuste. Uma nova
assembleia está
prevista para a próxima quinta-feira,
às 7h, no Trevo da
Reta, quando a
categoria vai tomar
operários paralisaram as atividades em Itaboraí-RJ
conhecimento da
ralisação e continuidade das negociações decisão do tribunal e resolver se mantém
a greve. Logo após a reunião, o presidencom os sindicatos patronais.
Nesta quarta-feira (19), o tribunal deve te do Sinticom, Manuel Vaz, afirmou resjulgar a legalidade do movimento. A as- peitar e acompanhar o que a categoria
sembleia contou com a presença do Pro- decidir em assembleia.

CONTICOM VAI COMEMORAR EM RECIFE
O DIA INTERNACIONAL DA MULHER
A secretaria da Mulher da Conticom realizará no dia 12 de março,
em Recife/PE, a comemoração do Dia Internacional da Mulher, que
será excepcionalmente fora da data oficial em virtude das festividades do carnaval, maior manifestação popular do Brasil.
O evento será realizado no JCPM Trade Center e vai divulgar a
campanha "Emprego para todos(as), justiça para todos(as)", aprovada no 3° Congresso Mundial da ICM (Internacional da Construção e da
Madeira).
Para confirmar sua presença entre em contato com
sindtrabcivil@bol.com.br
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