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FEDERAÇÃO SOLIDÁRIA DE SP LANÇA CAMPANHA SALARIAL
Reajuste acima do INPC mais 10% e melhores condições na convenção coletiva são prioridades

N

a última sexta-feira (15), em Guarulhos/SP, a Federação Solidária dos
Sindicatos de Trabalhadores nas Indústrias
da Construção, da Madeira e Afins do Estado de São Paulo (FSCM/CUT) fez o lançamento da Campanha Salarial 2013.
PAUTA UNIFICADA - As principais reivindicações da Campanha são o reajuste

salarial do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC) mais 10% de aumento real, além de melhores condições na
convenção coletiva. Foi destacada a importância do envolvimento de todos os sindicatos na discussão salarial para a construção do melhor acordo coletivo possível
para o estado.

SINDICATOS - Estiveram presentes
sindicatos da construção de Salto, São
Bernardo do Campo, São Caetano, Mogi
das Cruzes e Guarulhos. Além disso, participaram do encontro o vice-presidente da
CUT/SP Douglas Izzo, o vice-presidente
da Conticom, Luiz Queiróz e parlamentares da região.

SEMINÁRIO DA REGIÃO SUDESTE II DIVULGA COMPROMISSO NACIONAL
Nas últimas terça e
são, e escolher represenquarta-feiras (19 e 20) foi
tantes dos sindicatos
realizado em Campinas/
para acompanhar as reuSP o Seminário Regional
niões da bancada dos traSudeste II para discutir
balhadores, no sentido
e divulgar o Compromisde colaborar na formulaso Nacional para aperfeição de propostas e amçoamento das condições
pliar o debate nos sindide trabalho na indústria
catos.
da construção. EstiveSegundo Amilton
ram presentes 25 dirigenMendes, coordenador do
tes de 10 sindicatos do
setor da montagem inestado de São Paulo.
dustrial da Conticom “foi
No encontro foi apredado um passo importansentado o histórico so- 25 dirigentes de 10 Sindicatos participaram do evento em Campinas-SP te para unificação das
bre a Mesa Nacional da Construção, as base dos sindicatos. Foi decidido acres- propostas da CUT no ramo e daqui pra
dificuldades, os acertos, e discutida a im- centar nas pautas de reivindicação das frente é colocar para funcionar e concretiplementação do compromisso nacional na campanhas salariais a cláusula de ade- zar as ações”.

MARRETA HOMENAGEIA LUTA
FEMININA NA PRÓXIMA QUARTA-FEIRA
O Sindicato dos Trabalhadores da tecerá a partir das 8h30 no auditório da
Construção Civil e Pesada de Pernambuco (Marreta) realizará na próxima quartafeira (27), em parceria com a Conticom e
a Internacional dos Trabalhadores da
Construção e da Madeira (ICM), várias atividades em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. O evento pretende resgatar a luta das operárias em todo o mundo e a importância da presença da mulher
no setor da construção.
APRESENTAÇÕES - A atividade acon-

JPCM, em Recife, e contará com apresentação teatral sobre violência contra a
mulher, palestra sobre saúde da mulher,
além de homenagens.
Estarão presentes representantes da
Secretaria da Mulher da CUT, do Ministério do Trabalho, do Centro de Referência
da Saúde dos Trabalhadores, do Grupo
Técnico de Segurança do Trabalho, da Secretaria de Saneamento e Obras de Recife, além de parlamentares.

TRES MIL OPERÁRIOS MARCHAM 23 QUILÔMETROS
NO
ESPÍRITO
SANTO
CONTRA
TRAIRAGEM
PATRONAL
Sindicato patronal suspendeu acordo
que tinha feito com os trabalhadores
na oitava Usina da Vale, em Serra-ES
Na sexta-feira (22) cerca de três mil trabalhadores que atuam na construção da
8ª Usina da Vale, em Serra/ES, fizeram
uma caminhada de 23 km até a sede do
Sinduscon, em Vitória, protestando contra a suspensão do acordo feita pelo sindicato patronal no dia anterior. Mais de
cinco mil operários estão em greve há 2
semanas por contrato de fim de obra, classificação profissional entre outros.
JULGAMENTO - De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores da Construção
Civil do Estado, (Sintraconst-ES), ocorreram varias rodadas de negociação. Os patrões pediram dissídio de greve e a negociação foi parar no Ministério Público do
Trabalho (MPT), mas o julgamento foi suspenso.
UNILATERAL - O Sintraconst informou
ainda que havia sido fechado um acordo
em que os operários encerrariam a greve,
pagariam metade dos dias de greve, que
seriam descontados no abono de fim de
obra, haveria correção do desvio de função, e num prazo de 30 dias seria fechado o acordo de fim de obra. Mas na noite
de quinta-feira o Sinduscon ligou suspendendo o acordo.
Para o presidente do Sintraconst, Paulo Peres (Carioca), “os trabalhadores demonstraram muita disposição e firmeza,
deixaram claro que acreditam nesta luta
e que não desistirão de melhorar suas condições”.
DIÁLOGO - Duas das empresas que

Milhares levaram às ruas a revolta
compõem o Consórcio da 8ª Usina sinalizaram que querem fechar acordo com o
sindicato. Nessas empresas, assim que

contra o desrespeito empresarial
ficar tudo acertado, os trabalhadores retornarão às suas funções. As demais seguem em greve por tempo indeterminado.

SINDICATO SUL FLUMINENSE FECHA CONVENÇÃO COLETIVA DA
MONTAGEM INDUSTRIAL E GARANTE REAJUSTES DE 8% A 29%
Acordo beneficiará operários que atuam em Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Quatis, Porto Real e Rio Claro
Mais de oito mil trabalhadores da Montagem Industrial da região já podem comemorar a conquista de reajustes salariais
entre 8% a 29%. A Convenção Coletiva de
2013/2014 da categoria, com data base em
1º fevereiro, já foi assinada por representantes da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, Montagem e
Construção Pesada do Sul Fluminense e
Sindicato das Empresas de Engenharia de
Montagem e Manutenção Industrial do Estado do Rio de Janeiro (SINDEMON).
GANHO REAL - Para quem está acima da tabela salarial, o índice em vigor é
de 10% e para aqueles que recebem mais
de R$ 5 mil é de 8%. O aumento na cesta
básica foi de 25%, mais o reenquadramen-

to de algumas funções para valores superiores são, também, outros ganhos de destaque desta Convenção Coletiva.
CONQUISTAS - Para os trabalhadores
enquadrados na tabela salarial os reajustes negociados variam de 10% a 29%. As
funções de montador de andaime e auxiliar
administrativo, por exemplo, foram reajustadas em 13%. A partir desta Convenção
Coletiva essas funções passam da letra A
para a letra C, com um piso mensal de R$
1.353,00. O mesmo acontece com as
funções de soldador MIG e AO que tiveram, também, um aumento de 29%, saltando da letra C para a letra D, com um
piso salarial de R$ 1.588,40, fixado nesta
nova tabela.

“Já o reajuste do PLR será corrigido em
10% automaticamente. As empresas que
quiserem já podem realizar o adiamento
de 50%. No entanto, aquelas que não optarem pelo adiamento devem efetuar o
pagamento integral até 10 de janeiro de
2014”, informa Dejair Martins, presidente
do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, Montagem e Construção Pesada do Sul Fluminense.
Dejair explica, ainda, que essa convenção coletiva não beneficia apenas os trabalhadores do setor de empresas de grande porte, mas todos que atuam nas cidades da base territorial do Sindicato – Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Quatis, Porto Real e Rio Claro.
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