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OPERÁRIOS EM GREVE POR AUMENTO REAL DE 8,3% E
RESTAURANTE NOS CANTEIROS DE OBRAS DE MANAUS
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Desde o dia 8 de julho categoria mantém paralisadas as 110 maiores obras da capital do Amazonas
Em greve desde o dia 8 em

Manaus, os operários da construção
civil exigem aumento real de 8% no
piso – atualmente de R$ 770, restau-
rante nos canteiros de obras, cesta
básica no valor de R$ 80,00 e ajuda
humanitária para os acidentados. A
pauta unifica os cerca de 10 mil ope-
rários sindicalizados e mantêm para-
lisadas as 110 maiores obras de
Manaus.

De acordo com Roberto Bernardes
de Andrade, presidente do Sindicato
dos Trabalhadores na Indústria da
Construção Civil do Amazonas
(Sintracomec), “a partir da mobiliza-
ção, que conta com o apoio da Conti-
com/CUT e de inúmeros sindicatos,
várias empresas de porte já organiza-
ram suas cozinhas industriais e tam-
bém começam a negociar a questão
da ajuda humanitária”. “Quando o tra-
balhador se acidenta ele é afastado
pelo INSS, mas este valor é pequeno
diante do que ele consegue com seu
trabalho em várias frentes. Por isso
queremos garantir a ajuda humanitá-
ria como cláusula social, mesmo que
este recurso venha a ser descontado
em parcelas posteriormente”, desta-
cou Roberto.

REAÇÃO - O Sindicato organizou
várias caminhadas pelo centro da ci-
dade, com os operários entoando pa-
lavras de ordem pelo aumento e por
melhores condições de vida, soman-
do apoios contra a insensibilidade dos
empresários.

Segundo o presidente da Federa-
ção da Construção e da Madeira (Fe-
tracom-CUT/AM), Mamede Bemony,
outro ponto chave é a elevação da fai-
xa salarial dos carpinteiros, pedreiros,
bombeiros hidráulicos, armadores e
pintores. “Para estes companheiros,
além do INPC e dos 2,5% de ganho
real, defendemos mais 6%”, acrescen-
tou Mamede.

SEXTA - Sem acordo, o julgamen-
to da greve está marcado para a pró-
xima sexta-feira. “Vamos aguardar
mobilizados. Os recursos existem, as
obras estão se multiplicando e nada
mais justo que os trabalhadores re-
cebam os frutos do seu suor, a sua
parte do bolo do crescimento”, decla-
rou Roberto.

Com apoio da Conticom/CUT e da Federação, Sindicato faz greve exemplar

SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO DA CONTICOM VEM
PARA FORTALECER AÇÃO E INTEGRAÇÃO SINDICAL

Diante do comportamento golpista da
grande mídia, que chegou ao cúmulo de
tentar impedir o presidente Lula de di-
zer quem é a sua candidata, fica cada
vez mais claro para o conjunto da socie-
dade o papel daninho assumido por mui-
tos  jornais, rádios e tvs.

DITADORES - O fato é que os chama-
dos “barões da mídia” vêm assumindo
uma postura de criminalização dos mo-
vimentos sociais e, da mesma forma que
sustentaram o desgoverno FHC, de arro-
cho e desemprego, se posicionam con-
tra os avanços  protagonizados pelo go-
verno Lula. Agora estão tentando
emplacar a candidatura de José Serra.

Tais situações colocam o conjunto do
sindicalismo frente ao seguinte dilema:
o que fazer nesta disputa desigual con-
tra meios de comunicação que se com-
portam como instrumentos do grande ca-
pital no confronto com os setores popu-
lares? O que fazer para não sermos apa-
gados, invisibilizados por estas imensas

máquinas de propaganda da menti-
ra e do retrocesso? Como somar for-
ça com as demais entidades em de-
fesa da classe? De que jeito?

Para ajudar nas respostas, dotan-
do as entidades de maiores e melho-
res condições de ir à luta e conquis-
tar avanços para a categoria, a Con-
ticom estará realizando em breve o
seu Seminário de Comunicação.

QUESTIONÁRIO - Até o momento,
apenas 18 entidades, de um univer-
so de mais de 80, responderam ao
questionário enviado por e-mail. Des-
tas, 13 contam com boletins, 11 com
jornal e 8 com programas de rádio.
A periodicidade da maioria das pu-
blicações (12) é mensal, sendo que
10 entidades têm página na internet.
Em comum, todas disseram sim ao
Seminário e propõem um encontro
de dois dias, a fim de aprimorar seus
instrumentos e construir uma forte
rede de comunicação.



A Internacional dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção e da Madei-

ra (ICM) realizou no dia 14 de julho, em
Curitiba, na sede da Federação dos Tra-
balhadores na Construção e no Mobiliário
do Paraná uma reunião com as principais
lideranças da categoria, de todas as cen-
trais sindicais, para debater a Copa do
Mundo de 2014 e o trabalho decente. O
objetivo da entidade é estruturar uma ação
comum para garantir que os investimen-
tos públicos no evento gerem melhoria
concreta nas condições de vida e traba-
lho dos operários do setor, sabidamente o
que registra os mais altos índices de pre-
carização, terceirização e abusos. Tam-
bém é o segmento onde os acidentes de
trabalho são considerados uma epidemia,
com grande números de lesões, mutila-
ções e mortes.

ARTICULAÇÃO- Representando a Con-
ticom/CUT no evento, o secretário de Po-
líticas Sociais e Sindicais Luiz de
Queiroz, lembra que a África do Sul foi o

CONTICOM PARTICIPA DE ENCONTRO DA ICM NO PARANÁ PARA
DEBATER OBRAS DA COPA DE 2014 E TRABALHO DECENTE

primeiro país em que se fez uma campa-
nha articulada com a Copa do Mundo, onde
a ICM conseguiu envolver inclusive a FIFA.
“Com a realização da Copa no Brasil em
2014, temos todas as condições para ar-
ticular as centrais sindicais, mobilizar a
categoria e negociarmos com o governo
federal, estaduais e municipais para obter

avanços nas relações de trabalho. Para
alcançar este patamar superior é que es-
tamos debatendo desde já uma linha de
atuação conjunta”, ressaltou Luizinho.

Pelo campo cutista, também participa-
ram os companheiros da Federação Soli-
dária de São Paulo e Fetraconmag do
Espírito Santo.

Luizinho (à esq.) representou a Conticom/CUT no evento em Curitiba

Após 20 dias de argumentação, em-
bates e muitos debates jurídicos com re-
lação à implantação da hora extra aos
sábados, que acabou se tornando o cal-
canhar de Aquiles deste acordo coletivo
entre as empresas e os trabalhadores
da construção civil de Rondônia, chegou
ao fim, na tarde de segunda-feira (19), a
rodada de negociação que deverá ser
apresentada nos canteiros de obras das
usinas do rio Madeira (Jirau e Santo An-
tônio).

PASSO À FRENTE - Entre os princi-
pais avanços obtidos pelo Sindicato e a
mobilização dos trabalhadores, que in-
clusive foram à greve, estão a conquis-
ta do dobro da inflação de aumento, bai-
xada de cinco dias pagos a cada qua-
tro meses, mais tempo para as refei-
ções, redução no custo da assistência
médica e horas extras nos sábados tra-
balhados.

RONDÔNIA: CONTRAPROPOSTA DAS USINAS
DO RIO MADEIRA NÃO AGRADA O SINDICATO

As declarações de José Serra a res-
peito da CUT demonstram, mais uma
vez, o desequilíbrio do candidato e não
combinam com o cargo que, em sua
vã pretensão, causa-lhe devaneios.
Acusações tolas, deselegantes, pronun-
ciadas na sede de uma outra central.

A CUT vai continuar independente,
de luta, de massa, – algo que o PSDB
jamais foi e jamais será – e tem orgu-

Segundo o presidente do Sindicato dos
Trabalhadores (Sticcero), Raimundo Soa-
res da Costa (Toco), “a questão do sába-
do é um ponto pacífico, é consenso entre
os trabalhadores, e vai ser muito difícil que
abram mão. Este é um verdadeiro martí-
rio da jornada semanal imposta pela em-
presa”.

As empresas concordam em com-
pensar os sábados, se ele for trabalha-
do será pago todo como horas extras.
O Sindicato está negociando com o Mi-
nistério do Trabalho para que concorde.
Esta concordância é necessária, pois
há entendimento deste órgão que a Lei
só permite a realização de, no máximo,
duas horas extras por dia. Os advoga-
dos do Sindicato e o Ministério Público
do Trabalho entendem que essa regra
não vale para o sábado, e que podem
ser feitas até dez horas extras, se ele
foi compensado na semana.

CUT RESPONDE A SERRA: CANDIDATO DEMONSTRA MAIS UMA VEZ DESEQUILÍBRIO.
QUE ELE SAIBA PELO MENOS ADMINISTRAR O SEGURO-SESEMPREGO DELE

lho de reafirmar seu compromisso com
as mudanças, das quais somos uma
das protagonistas.

Esperamos que o candidato, no fu-
turo próximo, saiba administrar de ma-
neira eficiente pelo menos o seu se-
guro-desemprego, que ele diz falsa-
mente ser sua criação.

Artur Henrique, presidente
nacional da CUT

Nos seis primeiros meses deste
ano, o valor financiado pela Caixa Eco-
nômica Federal (CEF) para aquisição
de moradia alcançou R$ 34,1 bilhões,
valor que supera o registrado em todo
o ano de 2008 (R$ 23,3 bilhões), perío-
do em que a economia brasileira cres-
ceu acima da média dos anos anterio-
res até o início da crise financeira in-
ternacional.

De acordo com a CEF, comparado
ao ano de 2003, o movimento do pri-
meiro semestre é sete vezes maior. A
instituição atribuiu o bom desempenho
à expansão econômica do país e à po-
lítica de inclusão social do governo fe-
deral. Outro ponto importante é o re-
sultado à sexta edição do Feirão da
Casa Própria, evento que passou por
13 cidades e movimentou R$ 8,4 bi-
lhões, 70% mais do que no ano pas-
sado, quando o feirão fechou R$ 5 bi-
lhões em contratos.

FINANCIAMENTO DA CASA
PRÓPRIA BATE RECORDE


