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GREVE DAS USINAS DO RIO MADEIRA ARRANCA REAJUSTE DE
15,56% , AUMENTO MÉDIO NOS PISOS DE 30% E NOVOS BENEFÍCIOS
Em assembléias realizadas na manhã de

sexta-feira (25), em frente aos canteiros
de obras das Usinas de Santo Antônio e Jirau,
no Rio Madeira, os trabalhadores aprovaram a
proposta de acordo negociada entre o Sindi-
cato dos Trabalhadores da Construção Civil
(Sticcero), o Consórcio Santo Antônio
(Odebrecht) e a Construtora Camargo Corrêa,
em mediação realizada pelo Tribunal Regional
do Trabalho (TRT) e o Ministério Público do
Trabalho (MPT). Todo processo de negociação
teve a participação da Central Única dos Tra-
balhadores (CUT) e da Confederação Nacional
dos Trabalhadores na Construção (Conticom).
O Acordo beneficia aproximadamente dez mil
trabalhadores dos dois empreendimentos.

ACÚMULO - A proposta aprovada contem-
pla aumento de 7% que, somado aos 8% an-
tecipados em maio, data-base da categoria,
representa um reajuste de 15,56%, para uma
inflação inferior a 6% no período. Fazem parte
do acordo, ainda, uma expressiva elevação nos
pisos e a concessão de novos benefícios.

ELEVAÇÃO - Os pisos salariais praticados
no ano passado, e no inicio deste, foram rea-
justados, incluindo os 8% de antecipação: no
nível I, ajudantes, de R$ 500 para 650, (eleva-
ção de 30%); nível II, meio-oficial ou auxiliar,
de R$ 555 para R$ 700 (aumento de 26%); no
nível III, pedreiros, carpinteiros e outros, de 664
para 900 (ganho de 36%). A explicação para
aumentos tão elevados é o valor de pisos re-
baixados fixados na Convenção Coletiva 2008/
2009, firmada pela direção anterior do Sindi-
cato, repudiada pela categoria e afastada pela
Justiça.

VITÓRIAS - Além do reajuste de 15,56% e
do aumento dos pisos, os operários conquista-
ram vários benefícios novos: visita aos familia-
res, somente para os trabalhadores contrata-
dos em outros estados, que será de cinco dias
a cada seis meses de trabalho, com passa-
gens pagas pelas empresas, tendo dois dias
abonados e três dias compensados; vale-ali-
mentação de R$ 80,00 mensais; Participação
nos Lucros e Resultados (PLR) de 25 horas
mensais, igual a 300 horas anuais ou um salá-
rio mais 36%, que será paga uma vez por ano.

MAIS - Plano de assistência médica, com
cobertura de 100% para internação, pronto-
atendimento e cirurgias; sendo que consultas
e exames terão co-participação de 40% dos
empregados; adicional de horas extras de 60%
de segunda a sábado e de 100% aos domin-
gos e feriados e contrato de experiência redu-
zido para oitenta dias, dividido em dois perío-
dos de quarenta dias.

Sob o comando da nova direção do Sticcero, CUT-RO e Conticom, operários venceram prova de fogo

O novo acordo foi precedido por três dias de greve realizada nos dias 8, 9 e
10 de setembro, suspensa após audiência no TRT para retomada das negocia-
ções, mediadas durante doze dias pela Superintendência Regional do Trabalho
e Emprego. A primeira fase da negociação apresentou vários avanços, rejeita-
dos em assembléia no dia 23, que deliberou pela retomada da greve em 48
horas, o que levou à mediação da TRT e MPT. Como as empresas melhoraram
o acordo, ele foi finalmente aprovado pelos trabalhadores.

Jirau e Santo Antônio: garra e determinação construíram a vitória

O presidente da CUT-RO, Itamar Ferreira, avalia que o acordo está certamen-
te entre os melhores do país em 2009, “pois passa a oferecer aos trabalhadores
benefícios mais condizentes com a magnitude dos dois maiores empreendi-
mentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal”.

PARALISAÇÃO FEZ COM QUE AS EMPRESAS REFLETISSEM

ACORDO DE RONDÔNIA ESTÁ ENTRE OS MELHORES DO PAÍS

CONTICOM REIVINDICA CONTRAPARTIDAS SOCIAIS NO PAC
Para o presidente da Conticom, Waldemar de Oliveira, “foi uma verdadeira

prova de fogo em que os operários da construção de Rondônia cresceram em
nível de organização e consciência, ampliando a capacidade de pressão e de
diálogo, fundamentais para o excelente resultado conquistado”. Mas a mobilização
dos trabalhadores nas obras do rio Madeira também reforça a necessidade de
contrapartidas sociais no PAC, sublinhou, “pois as empresas estão recebendo
recursos públicos que devem servir para, além de melhorar a infraestrutura do
país, fortalecer os salários, multiplicar os empregos, garantir direitos e ampliar
conquistas.É dinheiro nosso, que precisa ser melhor distribuído. Afinal, é do
suor dos operários que nasce a riqueza”.

CUT e Conticom na luta pela redução da jornada de trabalho



AUDIÊNCIA DISCUTE PEC DA MORADIA DIGNA EM CAMPO GRANDE
A Assembleia Legislativa e a Secreta-

ria de Estado de Habitação e das Cida-
des do Mato Grosso do Sul realizaram
na manhã de terça-feira (22) audiência pú-
blica para discutir a Proposta de Emen-
da Constitucional 285/2008. A PEC da
Moradia Digna vincula recursos dos or-
çamentos da União (2%), dos Estados e
Distrito Federal (1%) e dos Municípios
(1%) para garantir a construção de ca-
sas populares. A medida cria um fundo
disponível por 30 anos com o objetivo de
acabar com o déficit habitacional em todo
o Brasil, de aproximadamente 7,2 mi-
lhões de residências.

Realizado na capital do Mato Grosso
do Sul, o evento da região Centro-Oeste
foi aprovado pela Comissão Especial da

Câmara que estuda o projeto e definiu a
realização em outras cinco capitais: Porto
Alegre-RS, em data a definir; Salvador-BA,
no dia 29 de setembro; São Paulo-SP e
Belém-PA, no dia 6 de outubro e Brasília,
no dia 13 de outubro.  A ideia é que as
cinco regiões brasileiras recebam audiên-
cias e que as discussões sejam analisa-
das pela comissão antes de ir a  plenário.

O evento contou com a participação de
deputados estaduais, prefeitos, vereado-
res e do secretário estadual de Habita-
ção e das Cidades, Carlos Marun, presi-
dente do Fórum Nacional de Secretários
de Habitação e Desenvolvimento Urbano.
O Mato Grosso do Sul, segundo Carlos
Marun, possuía déficit de 80 mil casas,
tendo sido construídas cerca de 35 mil
no atual governo, com investimento de
aproximadamente 2% de seus recursos
em habitação.

O presidente do sistema Confea/Crea
Marco Tulio Melo disse que a PEC é "uma
das únicas saídas possíveis para o se-
tor". "É preciso uma política de Estado e
não apenas de governo para acabar com
o déficit no Brasil", acrescentou.

Para o presidente da Confederação Na-
cional dos Trabalhadores nas Indústrias da
Construção e da Madeira (Conticom/
CUT), Waldemar Pires de Oliveira, é fun-
damental o envolvimento dos cutistas, ao
lado dos movimentos sociais e entidades
empresariais do setor, nas audiências.
"Precisamos ampliar a campanha pela
aprovação da PEC da Moradia Digna, pro-
movendo um verdadeiro mutirão nacional
para munir de informações os parlamen-

tares e mobilizar a opinião pública, para
que pressione. Além da divulgação dos se-
minários, temos que disseminar o mais
amplamente possível o abaixo-assinado
em defesa da PEC. Esta vinculação cons-
titucional garantirá, além de moradia dig-
na, emprego, salário e direitos para mi-
lhões de trabalhadores da construção",
acrescentou.

EMPENHO - Na avaliação de Waldemar,
Federações e Sindicatos da categoria pre-

cisam se empenhar com seriedade para
não desperdiçar a oportunidade: “com a
questão do programa Minha Casa, Mi-
nha Vida, o tema da casa própria está
no noticiário e é necessário dialogar com
a sociedade sobre a situação a que mi-
lhões de brasileiros continuam relegados.
São famílias sobrevivendo em condições
extremamente precárias de higiene, em
habitações subumanas, muitas vezes
sem água ou esgoto”

SINDICATOS PRECISAM JOGAR PESO NA COLETA DO ABAIXO-ASSINADO

Trabalhadores e sindicalistas li-
gados à Fetracom (Federação

dos Trabalhadores da Construção,
Mobiliário, da Madeira e Afins da
CUT/SC) lotaram o auditório do
Siticom, dias 11 e 12 de setembro,
na 1° Plenária Clemente Mannes.
Conjuntura econômica e política, e
as estratégias da entidade para o
ano que vem foram os principais
assuntos debatidos. O evento con-
tou com palestras do deputado es-
tadual Dionei da Silva (PT); do pre-
sidente da Federação dos
Comerciários de Santa Catarina
(Fecesc), Francisco Alano; presidentes da
CUT-SC, Neodi Giachini, e da Conticom,
Waldemar Oliveira; além do diretor do
Dieese, José Álvaro Cardoso e do diretor
da Fecesc, Nadir Figueiredo.

PLANO DE LUTAS - De acordo com o
presidente da Fetracom, Vilmar Kanzler,
a Plenária aprovou o Plano de Lutas da

entidade, com destaque à formação sin-
dical, saúde do trabalhador, políticas so-
ciais, defesa da mulher, juventude e meio
ambiente. A Fetracom CUT/SC possui
23.828 trabalhadores na base, represen-
tada pelos seus sete sindicatos filiados
(Siticom de Balneário Camboriú, Caçador,
Concórdia, Jaraguá do Sul, São Bento do

PLENÁRIA DA FETRACOM-SC DECIDE PRIORIZAR SAÚDE DO
TRABALHADOR, FORMAÇÃO SINDICAL E POLÍTICAS SOCIAIS

Sul, Xanxerê, além do Sintrapav, de
Florianópolis. A sindicalização de
trabalhadores é uma de suas ban-
deiras permanentes.

O economista do Dieese lem-
brou que 80% dos trabalhadores re-
cebem até dois salários mínimos e
que a rotatividade da mão-de-obra
é uma estratégia utilizada pelos pa-
trões para reduzir ainda mais os sa-
lários. Santa Catarina vem gerando
mais empregos do que os demais
estados brasileiros, porém, "no pri-
meiro semestre de 2009, a média
salarial dos trabalhadores admitidos

é de 89% dos demitidos", ressaltou.
EMOÇÃO - O momento mais emocio-

nante da Plenária foi a homenagem pres-
tada ao ex-presidente do Siticom de
Jaraguá do Sul e Região, advogado traba-
lhista Clemente Mannes, falecido em 5 de
outubro de 2008. O auditório do sindicato
passou a levar o seu nome.

Plenária homenageou Clemente Mannes

ENCONTRO DE JOVENS NO SINTRACON CURITIBA DEFENDE CARTEIRA ASSINADA E ENSINO PÚBLICO
O Sintracon Curitiba realizou nos dias

19 e 20 de setembro um encontro de ju-
ventude que debateu os principais proble-
mas que afligem o segmento na catego-
ria, como a falta de carteira assinada, a
dificuldade de permanência na escola e o

crescimento da violência nesta faixa etária.
Conforme o presidente do Sintracon e

dirigente da Conticom, Domingos Oliveira
Davide, é necessário dar mais espaço e
investir no segmento, a fim de que o Brasil,
o Estado e os municípios tenham políticas

públicas específicas para atender o jovem.
Dar mais atenção para a juventude no
processo de sindicalização, ressaltou,
mais do que fortalecer a ação presente,
significa que teremos uma entidade cada
vez mais representativa no futuro.


