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GREVE DOS TERCEIRIZADOS NA REPLAN ARRANCA AUMENTO
REAL DE 4%, PLR DE R$ 1.000,00 E 35% NO VALE ALIMENTAÇÃO
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Após três paralisações, operários
da construção comemoram vitória

Sob o comando do Sindicato dos Tra-
balhadores da Construção e da Montagem
de Campinas, cerca de doze mil operári-
os terceirizados da Refinaria de Paulínia
(Replan) saíram vitoriosos da campanha
salarial, com várias vitórias no acordo co-
letivo, incluindo reajuste de 9% -aumento
real de 4% - e a inédita PLR (Participação
nos Lucros e Resultados) de R$ 1.000,00.

Para o êxito da campanha foram ne-
cessárias três paralisações na parada (rea-
lizada para ampliação e cuidado das ins-
talações), na manutenção geral e nas
obras da unidade da Petrobrás. O Sindi-
cato denuncia que a direção da Petrobrás
interviu negativamente em prol das empre-
sas, ao afirmar à Justiça que a corriqueira
atividade de parada de manutenção era es-
sencial. “Isso possibilitou que as constru-
toras entrassem com pedido de liminar
para fazer com que o Sindicato liberasse
metade da mão de obra para o trabalho
ou pagasse multa diária de R$ 20 mil. Ou
seja, embora tenhamos conseguido um
bom aumento e avanços em várias cláu-
sulas, como a PLR, que não havia antes,
sem a intervenção descabida da Petrobrás
poderíamos ter conquistado ainda mais”,

Cerca de 12 mil operários cruzaram os braços na Refinaria de Paulínia
declarou Amilton Mendes, diretor do Sin-
dicato. Para várias funções, ressaltou, o
reajuste salarial chegou a 15,55%.

MELHORIAS - Entre outros avanços, os
operários garantiram aumento no vale ali-
mentação de R$ 200,00 para R$ 270,00
(35%), cesta natalina de R$ 70,00, a unifi-
cação de todos os salários da área – equi-

parados ao da empresa que melhor remu-
nera; folga de campo (três dias de descan-
so remunerado) coincidindo com o final de
semana e reembolso da passagem para
quem mora a mais de 200 quilômetros da
obra; além de convênio médico e odontoló-
gico nacional para todos os novos contra-
tados e regional para os antigos.

APÓS GARANTIR REAJUSTE DE
7,7%, APOSENTADOS QUEREM O
FIM DO FATOR PREVIDENCIÁRIO

Aposentados e pensionistas de todo o
país se manifestaram em favor da decisão
presidencial de sancionar o reajuste de
7,72% para os benefícios acima de um
salário mínimo. Já a manutenção do fator
previdenciário, mecanismo de arrocho im-
plementado por FHC, foi energicamente
contestado pela CUT e as demais centrais,
que defendem uma política de valorização
permanente das aposentadorias e políticas
públicas específicas para os idosos, como
transporte, medicamentos, turismo e as-
sistência médica, entre outros.

Antes do Senado aprovar o projeto que
foi à sanção de Lula, a CUT e a maior par-
te das centrais sindicais haviam feito um
minucioso e amplo processo de elabora-
ção de propostas para melhorar, e bas-
tante, o poder de compra das aposenta-
dorias, e para valorizar o tempo de contri-
buição dos trabalhadores da ativa.

ELITES BRANCAS E PRECONCEITUOSAS AMPUTAM
AS COTAS DO ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL

As elites brancas e racistas do Brasil, inconformadas com as atuações do gover-
no Lula em favor da população pobre brasileira, majoritariamente negra, se articulou
sob a liderança do senador Demóstenes Torres (DEM-GO) para impedir qualquer
avanço social  ou perspectiva de ascensão do negro.

Após quase oito anos de debates, o Estatuto da Igualdade Racial, de autoria do
senador Paulo Paim (PT-RS), sofreu vergonhosos cortes e alterações que o
descaracterizaram completamente, retirando todo o impacto positivo que a sua
implementação provocaria na sociedade brasileira e, principalmente, na parcela auto
declarada negra.

COMPENSAÇÃO - O projeto original do senador Paulo Paim prevê um conjunto
de ações afirmativas para promover a igualdade racial no país e compensar os des-
cendentes de africanos pelos quase quatro séculos de escravidão e 120 anos de
toda sorte de discriminações. O texto, que apenas buscava reparar injustiças histó-
ricas, foi alvo da ação dos setores conservadores e racistas, sendo mutilado pelo
relator no Senado. O parlamentar Demóstenes Torres já é conhecido por culpar os
africanos pela escravidão e por afirmar, sem meios termos, que os estupros das
mulheres negras pelos seus senhores eram relações consensuais.

“Diante dos que buscam transformar esta nação, sob a força da chibata e da mor-
daça, em um imenso navio negreiro, reiteramos a intransigente defesa do Estatuto da
Igualdade Racial a partir dos moldes em que foi concebido e, portanto, da sua
implementação integral. Zumbi está conosco, os feitores com eles”, afirma Maria Júlia
Nogueira, secretária Nacional de Combate ao Rascismo da CUT.



Representantes da Confederação Na-
cional dos Trabalhadores na Indústria

da Construção e da Madeira (Conticom/
CUT) participaram de 19 a 23 de junho em
Brasília da 4ª Conferência das Cidades,
evento que reuniu mais de 2.500 delega-
dos e delegadas de todo o país. Com o
lema “Cidade para todos e todas com ges-
tão democrática, participativa e controle
social”, o evento dá sequência ao proces-
so iniciado em 2003, quando foi realizada
a 1ª Conferência e criado o Conselho das
Cidades.

COMBATE - De acordo com Domin-
gos Oliveira Davide, da direção nacional
da Conticom e presidente do Sindicato
dos Trabalhadores na Construção de Cu-
ritiba, estiveram entre as prioridades do
segmento na Conferência o combate às
desigualdades sociais, transformando as
cidades em espaços mais humanizados,
ampliando o acesso da população à mo-
radia, ao saneamento e ao transporte.

Uma das grandes preocupações, lem-
bra Domingos, é a superlotação e a dete-
rioração dos grandes centros urbanos nas
últimas décadas. Exemplo disso, revelou,
é que as cidades brasileiras abrigavam,

CONTICOM/CUT PARTICIPA DA CONFERÊNCIA DAS CIDADES PARA
POTENCIALIZAR ALCANCE SOCIAL DOS INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Com o lema “Cidade para todos e todas com gestão democrática e participativa e controle social”, evento aconteceu de 19 a 23 de
junho em Brasília. Dirigentes da Conticom defenderam atenção especial para moradia, transporte, saneamento e acessibilidade

há menos de um século, 10% da popula-
ção nacional, saltando para os atuais
82%, num inchaço em meio ao agrava-
mento das desigualdades.

PRIORIDADES  -“Habitação, transpor-
te, saneamento e acessibilidade são ques-
tões cada vez mais essenciais para que
tenhamos desenvolvimento com qualida-
de de vida. Daí a importância de que os
trabalhadores do segmento da construção
tivessem uma intervenção firme e atuante
nesta Conferência, somando forças com
profissionais liberais como engenheiros e
arquitetos. A atuação como uma bancada
coesa é necessária para sustentar nos-
sas concepções no Conselho das Cida-
des”, declarou Domingos.

Uma das preocupações expressas pelo
sindicalista é com a política de “mutirões’
que “muitas vezes acabam sendo um in-
centivo à informalidade”. Além disso, res-
saltou, sem acompanhamento técnico, os
gastos de materiais neste tipo de empre-
endimento terminam sendo elevados, en-
carecendo a obra. “Queremos otimizar os
custos para ampliar o alcance social dos
investimentos públicos, cada vez mais
necessários para o desenvolvimento das

nossas cidades”, acrescentou.
FGTS - A utilização dos recursos do

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ,
avalia Domingos, requer contrapartidas
sociais para que eles não sejam aplicados
de forma equivocada, usando o dinheiro do
trabalhador para deixar outro trabalhador na
informalidade, o que também não capitali-
za o Fundo, “gastando o que não temos”.
Outro ponto que merece atenção redobra-
da, defende, é a questão dos loteamentos
clandestinos, que se multiplicaram duran-
tes os anos 70 e 80, sem saneamento e
regularização, muitas vezes com o aval
equivocado do poder público municipal.

“A Conferência é um momento de mui-
ta responsabilidade, onde precisamos atuar
bastante integrados para fazer valer o in-
teresse de quem mais precisa”, concluiu
Domingos.

REPRESENTAÇÃO - Pela Conticom/
CUT também participaram a companheira
Maria Neusa Lima de Oliveira (Baiana), de
Curitiba-PR; e os companheiros Cláudio
da Silva Gomes, de Bauru-SP; Paulo Cé-
sar Borba Peres (Carioca), de Vitória-ES
e Manuel Evangelista de Oliveira (Suca-
ta), de Suzano/Mogi-SP.

??
QUESTIONÁRIO SOBRE COMUNICAÇÃO VISA MELHORAR DIÁLOGO COM A BASE

A Conticom está enviando
para todas as Federações e
Sindicatos filiados uma pes-
quisa específica sobre comu-
nicação. O objetivo da inicia-
tiva é melhorar o diálogo das

entidades com a sua base a partir de uma
avaliação dos instrumentos utilizados.

A iniciativa vai possibilitar que a Conti-
com conheça mais a fundo a realidade do
Ramo, para saber quais tipos de investi-
mentos estão sendo feitos e quais as di-

reções das entidades consideram priori-
tários para fazer uma boa comunicação
com a categoria. Com apoio da CUT
Nacional, está sendo preparado para bre-
ve um Seminário Nacional de Comunica-
ção do Ramo.

RONDÔNIA: CATEGORIA SE REVOLTA CONTRA AGRESSÃO
A OPERÁRIO NA USINA HIDRELÉTRICA DE SANTO ANTÔNIO

Trabalhadores que estiveram presen-
tes na manifestação iniciada dentro do
canteiro de obras da Usina Hidrelétrica
de Santo Antõnio, que está sendo
construída no rio Madeira, denunciam
que o estopim da revolta contra a em-
presa foi a atitude tomada por um enge-
nheiro de nome “Miranda” que, ao ser
abordado por um manifestante, teria des-
ferido um golpe de capacete contra seu

rosto, provocando um corte profundo na
face, conforme relato feito pelo Sindicato
dos Trabalhadores da Construção Civil
(STICCERO)em comunicado distribuído à
imprensa na manhã de quinta-feira.

Segundo o sindicato, “o fato se deu logo
pela manhã (7:30hs), enquanto os traba-
lhadores se reuniam para discutir sobre a
manifestação. O engenheiro fez questão
de se dirigir ao centro da manifestação para

incitar os trabalhadores e atrapalhar a
reunião, vindo a praticar a agressão”.

A partir daí, o que era para ser uma
manifestação pacífica se transformou em
confusão. O agressor teve seu carro
destruído e virado em resposta à covar-
dia contra o trabalhador. “Com muita di-
ficuldade uma equipe do sindicato con-
seguiu retirar o engenheiro das mãos dos
trabalhadores”, relatou o Sindicato.

O STICCERO e a CUT deram as se-
guintes orientações aos trabalhadores da
Usina: 1) Atos de agressão, violência, van-
dalismo e depredação não podem ser pra-
ticados por trabalhadores que apenas rei-
vindicam direitos e melhorias; 2) Aconte-
cimentos de tal gravidade não são de res-
ponsabilidade dos trabalhadores; mas
apenas de alguns indivíduos interessados
em criar um clima de terrorismo, que amea-

ça vidas, empregos e esta importante obra
para o Brasil; 3) O movimento reivindicatório
tem que ser feito dentro da legalidade e de
forma pacífica. 4) Os trabalhadores denun-
ciam péssimas condições de trabalho, ali-
mentação, higiene e segurança.

Neste sentido o STICCERO, com o
apoio da CUT, orienta aos trabalhadores
da Usina a: 1º) Não participar ou apoiar
qualquer ato de vandalismo ou violência;

2º) Aprovar uma pauta de reivindicação
a ser negociada com a empresa; 3º)
Retornar ao trabalho na próxima segun-
da-feira (21) e dar uma semana, para que
o Sindicato possa negociar com a em-
presa; 4º) Nova assembléia no dia 28/06
(na outra segunda-feira), as 7h da ma-
nhã, no canteiro de obra da Usina de
Santo Antonio, para decidir se aceitamos
ou não a proposta da empresa.

EM COMUNICADO CONJUNTO, SINDICATO E CUT ORIENTAM LUTA PACÍFICA


