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Os trabalhadores da área de montagem e manutenção industrial de Camaçari
e região encerraram sexta-feira (5) a greve da categoria, iniciada no último dia 25
de fevereiro, com uma expressiva vitória: reajuste salarial de 12%, cesta bási-
ca com aumento de 50% (de R$80,00 para R$120,00), mais inclusão do plano
de saúde na Convenção Coletiva de Trabalho. Em relação aos dias parados,
50% serão abonados e o restante será compensado.

De acordo com o coordenador do Sindticcc, Antonio Ubirajara (Bira), a vitória
só foi possível devido à intensa mobilização e unidade dos trabalhadores.

IMPASSE - Para os operários da construção civil de Camaçari e região, a
greve continua, diante da falta de avanços nas negociações. A vitória obtida
pelos companheiros da manutenção e montagem está potencializando a pa-
ralisação, pois demonstrou que há espaço para muita luta e conquista.

CAMPANHAS SALARIAIS PEGAM FOGO EM TODO O PAÍS

PARANÁ: A HORA DA VERDADE SE APROXIMA NA REPAR
No ano passado foram necessários 18 dias de greve para os pa-

trões fecharem o acordo coletivo com os vários sindicatos da Refinaria
Getúlio Vargas (Repar), em Araucária, no Paraná. Naquele momento,
os sindicatos da Pesada, da Construção Civil e da Montagem Industri-
al deram uma demonstração importante de unidade, quebrando a arro-
gância e a prepotência do patronato, que queria forçar a negociação
em separado para tirar proveito da divisão dos trabalhadores.

Para que os patrões aprendam de vez a lição e não queiram se
meter em novas aventuras, os três sindicatos da categoria, com apoio
da Central Única dos Trabalhadores e a Conticom, se sentaram no
dia 3 de março para iniciar a preparação da campanha.

PETROBRÁS - “A ideia é exigir da Petrobrás uma obrigação para
que as mais de 30 empresas do setor da construção e da motagem
industrial se reúnam numa mesma mesa e definam sua proposta, para
que não seja necessário aumentar o período de mobilização e provo-
car uma nova paralisação”, declarou o presidente da Conticom,
Waldemar de Oliveira, que participou da reunião. “Os trabalhadores já
conhecem a sua arma para quebrar a intransigência patronal e estão
ainda mais conscientes e organizados para lutar e vencer”, alertou.

Reunião contou com as presença dos presidentes da
CUT-PR, Roni Anderson Barbosa, e da Conticom,
Waldemar de Oliveira, além das principais lideranças
da categoria que atuam na Refinaria de Araucária

MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL DE
CAMAÇARI-BA ARRANCA 12% DE REAJUSTE

Federação Solidária dá arrancada  na Campanha Salarial de São
Paulo paralisando três mil operários nos canteiros de Barueri

Valorizar os salários e os pisos, combater a precarização, garantir PLR e reduzir a jornada!
Se não avançar, a obra vai parar!

De Norte a Sul, as campanhas salariais es-
tão incendiando o país, expressando a deter-

minação da categoria em garantir a valorização
dos salários e dos pisos, combater a precariza-
ção e a terceirização, garantir o pagamento da
PLR (Participação nos Lucros e Resultados) e re-
duzir a jornada de trabalho sem reduzir o salário.

No Estado de São Paulo, a Federação Soli-
dária dos Sindicatos de Trabalhadores nas In-
dústrias da Construção, Mobiliário, Madeira e Afins
- que congrega toda a base cutista - paralisou
três mil operários durante uma hora e meia em
Barueri. A ação foi definida em Seminário realiza-
do recentemente pela categoria, que apontou a
necessidade das entidades envolverem o conjunto
dos operários nos locais de trabalho e em todas
as regiões para mostrar poder de pressão.

AÇÃO - “Com a base mobilizada, nosso re-
cado foi dado. Não entrou ninguém. Esperamos
que os patrões reflitam sobre a disposição de
luta dos companheiros, sentem para negociar e
garantam uma divisão justa do bolo do cresci-
mento”, declarou Angelio Luiz Angelini, secretá-
rio de Finanças da Federação. Conforme Angelini,
dia 12 a pressão será dada pela ação da cate-
goria em São Bernardo, no teatro Cacilda Becker
e no dia 17 em São José dos Campos. “Vamos
somar as dezenas de milhares de companhei-
ros de todo o Estado para mostrar a capacida-
de de articulação dos operários”, acrescentou.

As mobilizações começaram a pipocar pe-
los estados, estampando a garra e o compro-
misso da categoria de lutar para conquistar.



Para celebrar o centenário da declara-
ção do Dia Internacional da Mulher, a Cen-
tral Única dos Trabalhadores, ao lado de
outras companheiras dos movimentos so-
ciais, inicia uma caminhada que partirá de
Campinas, interior de São Paulo, no dia 8
de março, e seguirá por Valinhos (9), Vi-
nhedo (10), Louveira (11), Jundiaí (12), Vár-
zea Paulista (13), Cajamar (14), Jordané-
sia (15), Perus (16) e Osasco (18).

O encerramento da mobilização que
integra a terceira ação internacional da

DIA INTERNACIONAL DA MULHER: TRABALHADORAS INICIAM
EM CAMPINAS NO 8 DE MARÇO MARCHA PELA IGUALDADE

Marcha Mundial de Mulheres e tem como
tema “Seguiremos em marcha até que to-
das sejamos livres”, acontecerá no dia 18
de março, na capital paulista. Na ocasião,
as mulheres farão um grande ato unifica-
do na Praça Charles Miller, diante do es-
tádio do Pacaembu.

BANDEIRAS - Durante o trajeto, as mu-
lheres realizarão manifestações para defen-
der bens comuns e serviços públicos, paz
e desmilitarização, autonomia econômica
e o fim da violência contra as mulheres.

“A CUT está promovendo uma cam-
panha de igualdade de oportunidades que
lança o olhar para o mundo do trabalho,
especificamente sobre a divisão de res-
ponsabilidades entre homens e mulhe-
res, porque um dos argumentos utiliza-
dos pelos empresários para não contra-
tar ou não promover nossas companhei-
ras é que ficamos muito tempo fora da
empresa devido à licença maternidade”,
explicou Rosane Silva, secretária Nacio-

CUT PROMOVE CAMPANHA DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
nal da Mulher Trabalhadora da Central
Única dos Trabalhadores.

LICENÇA PARENTAL -  Para que esta
mobilização tenha êxito, ressaltou Rosa-
ne Silva, “lutamos pela extensão das li-
cenças maternidade e paternidade para
seis meses, que chamamos de licença
parental. Também é necessário que as ban-
deiras gerais da CUT tenham vistas para
as trabalhadoras, porque o impacto é di-
ferente para homens e mulheres”.

Além desses temas, a CUT também
levará à passeata a bandeira da igual-
dade de gênero. A Central reivindica a
ratificação da Convenção 156 da Orga-
nização Internacional do Trabalho (OIT)
– atualmente aguardando votação na Câ-
mara dos Deputados –, que determina
a equidade de tratamento e oportunida-
des para os trabalhadores dos dois se-
xos com responsabilidades familiares e
a ampliação das licenças maternidade
e paternidade para seis meses.

REDUÇÃO DA JORNADA -  “A dimi-
nuição da jornada, nossa principal ban-
deira nesse momento, aliada às lutas por
direitos que ainda não temos garantidos
como o acesso irrestrito à creche e a
ratificação da Convenção 156 da OIT (Or-
ganização Internacional do Trabalho) –
norma que assegura a igualdade de opor-
tunidades para homens e mulheres –,
permitirão que mais mulheres ingressem
no mercado de trabalho”, enfatizou.

Rosane Silva destaca o direito à creche como uma questão fundamental para a
atuação das mulheres no mercado de trabalho. De acordo com a dirigente cutista,
esta é uma questão que avançou pouco, apesar de ser um direito das crianças e das
trabalhadoras e um dever do Estado, precisando ser priorizada pelos municípios.

EXPECTATIVA - “Para se ter uma ideia, apenas 11% da demanda por creches
públicas é atendida no Brasil. A nossa expectativa é elevarmos esse índice e darmos
um salto de qualidade com o PAC 2 (Plano de Aceleração do Crescimento), que o
governo federal irá lançar neste ano, e prevê a construção de 10 mil novas creches”,
ressaltou.

COMPROMISSO - Segundo a secretária Nacional da Mulher Trabalhadora da CUT,
esta foi uma responsabilidade que o governo federal assumiu devido às urgências
apontadas nos debates das conferências das mulheres e da educação. “A partir daí,
temos que cobrar dos governos municipais o atendimento àquelas e àqueles que de
fato necessitam, instalando essas novas unidades nas áreas periféricas das cidades”,
acrescentou Rosane Silva.

LUTA POR CRECHE PÚBLICA É PRIORIDADE

Rosane Silva

Com data base em 1º de novembro, os
operários da construção e do mobiliá-

rio da Paraíba cansaram da enrolação pa-
tronal e anunciaram a paralisação dos can-
teiros de obras do Estado a partir desta
segunda-feira (8).

A decisão de cruzar os braços por tem-
po indeterminado foi tomada em assem-
bleia no dia 25 de fevereiro com a partici-
pação de mais de mil trabalhadores. Além
de não atender as reivindicações, os pa-
trões ainda propunham um retrocesso nas
conquistas obtidas, como a redução no
valor das horas extras, que hoje é de 80%
sobre a hora normal.

Entre outros pontos, a categoria reivin-

SEM AVANÇO NAS NEGOCIAÇÕES, OPERÁRIOS DA PARAÍBA
PARALISAM CANTEIROS DE OBRAS A PARTIR DE SEGUNDA
Se a situação é grave, a solução é greve!, afirma Sindicato

dica que todos os operários sejam regis-
trados en carteira - prática que vem sen-
do desrespeitada pela maioria das cons-
trutoras -, reajuste no valor da cesta bási-
ca que é distribuída e estabelecimento do
piso salarial para todos os trabalhadores.

ARROCHO - “Estamos entre os esta-
dos com menor salário para a categoria.
Nossa luta é por uma divisão mais justa
dos lucros para aqueles que os geram”,
declarou Edmilson da Silva, presidente do
Sintricom, lembrando que a capital, João
Pessoa, tem o segundo metro quadrado
da construção mais caro do país, atrás ape-
nas de Copacabana, no Rio de Janeiro.

O fato é que as vendas autofinancia-

das pelas construtoras da Grande João
Pessoa fecharam o ano passado com R$
744,4 milhões, com alta de 32% no fatu-
ramento em relação a 2008. Conforme o
próprio Sindicato patronal, houve aumen-
to de 9% no metro quadrado na capital,
chegando a 11% na orla. Mas os patrões
insistem em falar de arrocho.


