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O
Acordo também prevê PLR de R$ 4.500, ajuda de custo de R$ 570,00 e tíquete alimentação de R$
25,00,  entre outras conquistas para operários na área de ampliação da Refinaria Henrique Lage

Sindicato dos Trabalhadores da Construção de São José dos Campos
conseguiu, através de muita pressão, garantir para os operários na
área de ampliação da Refinaria Henrique Lage (REVAP) 12% de

reajuste, o maior reajuste do país neste ano.
Além disso, o acordo prevê uma participação nos lucros e resultados

(PLR) de R$ 4.500,00, ajuda de custo de R$ 570,00, tíquete alimentação de
R$ 25,00, cesta natalina de R$ 275,00, recesso de Carnaval abonado pelas
empresas, entre outros.

O diretor de saúde do Sindicato, Ivam Rodrigues, parabenizou os
trabalhadores pelo acordo: “é resultado da nossa união e mobilização, junto
com a firmeza da diretoria do Sintricom nas negociações”.

Na última semana, a Federação dos
Trabalhadores da Construção do Mato
Grosso do Sul e os Sindicato dos
Trabalhadores da Construção de
Campo Grande, de Dourados e de Rio
Brilhante fecharam acordos para os
operários da construção, do mobiliário
e pré-moldado.

O acordo coletivo do mobiliário
2015/2016 garante um reajuste linear
de 9% e o da construção e do pré-
moldado 8,2%.

Para o presidente do Sintracom-CG,
José Abelha Neto, “o mais difícil foi
fechar a construção civil, porque os
patrões estavam tentando forçar um
reajuste de 5%, ou seja, inferior à
inflação acumulada no período. Mas,
felizmente, na mesa conseguimos virar
a situação e garantir aumento real para
os trabalhadores”.

Depois de várias rodadas
de negociação, de rejeitar
propostas patronais e fazer
paralisações para pressionar
os patrões na última quarta-
feira (13), os trabalhadores da
Refinaria de Paulínia (Replan)
aprovaram a proposta de
reajuste salarial de 10%.

PRESSÃO TOTAL - A
assembleia reuniu centenas de
operários que também
aprovaram horas extra de 80%
de segunda a sábado, par-
ticipação nos lucros e resul-
tados de R$ 4.000,00, e vale
alimentação de R$ 620,00,
além da alimentação no local
de trabalho, e plano médico e
odontológico gratuito para toda
a família.

MATO GROSSO DO SUL FECHA REAJUSTE DA CONSTRUÇÃO, MOBILIÁRIO E PRÉ-MOLDADO

MOBILIZAÇÃO NA REPLAN GARANTE REAJUSTE DE 10%

Sindicalistas dobraram intransigência patronal e garantiram aumento real
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A Câmara dos Deputados aprovou
na última quarta-feira (13) o texto
principal da Medida Provisória (MP)
664/14, que muda as regras e restringe
o acesso à pensão por morte e auxílio-
doença. O placar ficou em 277
parlamentares favoráveis e 178 contra e
as emendas seguem em discussão. 

Ainda que o relatório do deputado
Carlos Zarattini (PT-SP) tenha
apresentado mudanças como a
redução de dois para um ano e meio o
tempo de contribuição para ter direito
à pensão por morte e a manutenção
do valor integral da aposentadoria, a
CUT se manifestou contrária à medida.

“Primeiro, porque representa a
retirada de direitos, da mesma forma
que a MP 665, aprovada na semana
anterior na mesma Câmara, e restringe
o acesso a conquistas como o seguro-
desemprego”, destacou o presidente
nacional da Central, Vagner Freitas.

“Segundo, porque nada disso foi
negociado conosco, tudo foi imposto e
o constrangimento da base aliada
poderia ser evitado se o governo
retirasse as medidas e levasse a
discussão sobre esses temas ao fórum

AO IMPOR MPS, GOVERNO PERMITIU QUE TRAIDORES VIRASSEM HERÓIS
CUT aponta que MPs deveriam ser discutidas em um fórum com os trabalhadores antes de chegar ao Congresso

que criamos e terá participação nossa,
além do próprio governo e dos
empresários”, disse o dirigente em
referência ao Fórum de Debates sobre
Políticas de Emprego, Trabalho, Renda
e Previdência Social, que terá início do
mês de junho.

Também na quarta, a Câmara aprovou
uma emenda que permite ao trabalhador

escolher a regra 85/95 na hora de se
aposentar, ao invés do fator
previdenciário. Pela norma aprovada,
a mulher poderá ter a aposentadoria
integral quando a soma de idade após
30 anos de contribuição à Previdência
for de 85, e o homem, de 95. No caso
dos professores, haverá a diminuição
de 10 anos nesse total. 

Conticom participou na
última quinta-feira (14) da
Mesa Nacional da

Construção Pesada, com a
presença dos diretores Marcos
Aurélio Hartung e Manoel Vaz.

O governo federal fez uma
apresentação sobre a perspectiva
das obras de infraestrutura e
novos investimentos no setor.
Nelas estão inclusas novas
concessões de rodovias, ferrovias
e aeroportos.

Houve também um debate
sobre as políticas de emprego,
renda e Previdência Social. Os
dirigentes aguardam nos próximos
dias o anúncio das medidas e
investimentos debatidos na
reunião.

CONTICOM NA MESA NACIONAL DA CONSTRUÇÃO PESADA

Após realizar mais de 40
assembleias em frentes de obras e
pátios de empresas em todas as regiões
do Paraná, o Sintrapav sistematizou
todas as sugestões dos trabalhadores
da construção pesada e elaborou a
pauta de reivindicações da Campanha
Salarial 2015.

SINTRAPAV INICIA RODADAS DE NEGOCIAÇÃO NO PARANÁ
REIVINDICAÇÕES - O documento foi

protocolado junto ao sindical patronal
(Sicepot-PR) e apresenta como principais
pontos reivindicados a reposição da
inflação e ganho real nos salários,
ampliação do Programa de Participação
nos Resultados (PPR), aumento do vale
refeição, melhoria da cesta básica,

aumento da apólice do seguro de vida
e ampliação dos adicionais de horas
extras.

Os sindicatos estipularam um
calendário de negociações, e a próxima
deve ocorrer na próxima sexta-feira
(22), quando o sindicato patronal deve
apresentar uma contraproposta.

CUT, centrais e movimentos sociais unidos contra o retrocesso


