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 A CUT-Paraná e os Sindicatos dos Trabalha-
dores da Construção Civil, da Pesada, Montagem,
Petroleiros e Vigilantes,  representando os cerca
de 10 mil trabalhadores das obras de ampliação
da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar/
Petrobrás) e de manutenção da Fosfértil aprova-
ram em assembleia no dia 24 de junho paralisar
as atividades por tempo indeterminado a partir do
dia 7 de julho.

A decisão foi uma resposta à intransigência das
23 empresas/consórcios das obras que insistem
em não negociar a pauta unificada de reivindica-
ções. A CUT e os sindicatos convocaram o patronato
para uma reunião no dia 8 de junho a fim de iniciar
as discussões, mas ninguém apareceu.

 O debate sobre as reivindicações unificadas
dos trabalhadores também aconteceu no Ministé-
rio Público do Trabalho, em duas audiências (9 e
18 de junho), mas as empresas voltaram a recu-
sar a negociação.

 Diante desse cenário, não restou alternativa a
não ser a construção de uma greve.  "Os trabalha-
dores tomaram o caminho certo. Não havia outra
saída a não ser apontar para a greve, que vai pres-
sionar pela abertura das negociações", afirmou o
presidente da CUT-PR, Roni Anderson Barbosa.

UNIVERSALIZAR DIREITOS - Segundo o vice-
presidente da CUT-PR e secretário geral do Sindi-
cato dos Trabalhadores na Indústria da Construção
Pesada, Raimundo Ribeiro Santos Filho (Bahia), a
aprovação da pauta unificada é fundamental para
universalizar os direitos e acabar com a farra de
algumas empresas que superexploram a mão-de-
obra. Apostando no enfraquecimento e na divisão
do movimento, alertou Bahia, “as empresas tenta-
ram afastar a CUT da direção, alegando que não
reconheciam nossa central como legítima represen-
tante. Entraram na Justiça na quinta-feira e o juiz
indeferiu o seu pedido na sexta. Existe uma co-
missão que está conversando com o Ministério Pú-
blico, deixando claro que os trabalhadores estão
buscando o diálogo, enquanto os empresários in-
sistem na imposição”.

Para Domingos Oliveira, dirigente do Sindicato
da Construção Civil de Curitiba e Região, cuja base
congrega Araucária, a unidade das categorias
potencializa as reivindicações: “há um sentimento
de unidade muito forte, que amplia a pressão por
justiça e pelo fim das enormes desigualdades”.

PAUTA - Entre outras reivindicações, os traba-
lhadores defendem piso de R$ 897,60, correção sa-
larial pelo INPC mais 20% de aumento real, cesta-
básica e crédito alimentação, horas-extras com adi-
cional de 100% e 200%, adicional de periculosidade
de 30%, ajuda de custo de R$ 450,00, fim do con-
trato por obra certa, entre outros.

CONTRA ARROCHO E INTRANSIGÊNCIA: TRABALHADORES
DAS OBRAS DA REPAR EM GREVE A PARTIR DE 7 DE JULHO
Sindicatos da Construção Civil, Pesada e Montagem Industrial se somam a petroleiros e vigilantes por Pauta Unificada

10 mil unidos na Repar:
“Negociação ou greve”
10 mil unidos na Repar:
“Negociação ou greve”

Com a decisiva solidariedade de petroleiros, bancários e químicos, a greve
dos trabalhadores da construção civil que atuam na Refinaria de Paulínia (Recap)
terminou com vitória. O movimento, que durou mais de três semanas, atingiu
todas as 22 empresas contratadas e os cerca de 2 mil trabalhadores.

CONQUISTAS - A
paralisação garantiu:
reajuste salarial de
8%; crédito alimenta-
ção de R$ 160,00;
cesta de natal; convê-
nio farmácia e os se-
guintes pisos: R$
798,33 para ajudante;
R$ 1.005,00 para aju-
dante qualificado; R$
1.1.57,11 para monta-
dor industrial. Foram
mantidas as demais cláusulas do Acordo Coletivo da categoria e a conforma-
ção de uma comissão para estudar o pagamento de PLR.

GREVE DA CONSTRUÇÃO TERMINA COM VITÓRIA NA RECAP

CURITIBA PREPARA PARALISAÇÃO POR AUMENTO REAL.
DESRESPEITO PATRONAL ESTÁ COM OS DIAS CONTADOS

Em campanha salarial, os operá-
rios da construção de Curitiba estão
com assembléia marcada para o pró-
ximo dia 7 de julho, com indicativo
de greve “por aumento real e contra
o desrespeito e o descaso patronal”.

 Conforme o presidente do Sindi-
cato e diretor da Conticom/CUT, Do-
mingos Oliveira Davide, a patronal
ofereceu ridículos 4,44%, percentual

muito abaixo do índice de reajuste do
salário mínimo regional, de 14,9%.

Entre outras reivindicações, a ca-
tegoria exige a diferença da Produ-
ção Industrial do Paraná de 2001 a
2008, ainda não repassada aos pisos,
na seguinte proporção: servente,
18,48%; meio profissional, 18,99%;
profissional, 20,08%; contra-mestre
20,50 e mestre 21,20%.



Lideranças do Ramo da Construção estarão
unidas à CUT e às demais centrais sindicais na
entrega da carta aos parlamentares na próxima
terça-feira (30), na Câmara Federal, em Brasília,
sobre a importância da redução da jornada de
trabalho de 44 para 40 horas semanais sem re-
dução de salário. A manifestação tem início pre-
visto para as 14 horas no auditório Nereu Ra-
mos da Câmara dos Deputados. Neste dia, a
Comissão Especial que trata do tema irá votar o
relatório favorável ao projeto, apresentado pelo
deputado Vicentinho (PT-SP).

"Face aos desafios colocados pela crise eco-
nômica mundial e a urgente necessidade de de-
fender os empregos e os salários dos trabalha-
dores e trabalhadoras, a aprovação da Propos-
ta de Emenda à Constituição 393/2001 é impres-
cindível", destaca o manifesto.

REALIDADE - Na avaliação do presidente naci-
onal da Central Única dos Trabalhadores, Artur
Henrique, "os lucros acumulados pelos setores
econômicos, bem como as altas taxas de produti-
vidade registradas nos últimos anos, criam larga
margem para a redução da jornada e a proteção
dos salários sem qualquer prejuízo para a
competitividade ou perdas econômicas dos em-
pregadores, como alegam alguns conservadores".

Conforme estudos do economista Cássio
Calvete, do Dieese, o impacto da medida no cus-
to da mão-de-obra seria praticamente nulo: "a
redução para 40 horas semanais aumentaria o
custo da mão de obra em 2%, o que seria absor-
vido em apenas seis meses, frente ao ritmo de
crescimento da produtividade". Calvete lembra
que uma possível redução do crescimento eco-
nômico não significa necessariamente queda da
produtividade. Na década de 1990, conforme o
próprio IBGE, houve grande desaceleração e,
mesmo assim, a produtividade industrial cresceu
a fortes taxas, em média 8% ao ano.

O secretário geral da CUT, Quintino Severo, ressalta que estudos
do Dieese demonstram que a produtividade da indústria brasileira
cresceu 150% em período de 15 anos compreendido até 2001, "o
que já é um indicativo e tanto sobre o excedente de capital acumulado
por este setor".

Dados mais recentes levantados pelo IBGE, relativos ao perío-
do entre os anos 2000 e 2006, apontam em igual direção, regis-
trando crescimento da produtividade industrial em 30%.  Já em
2007, segundo o "Anuário dos Trabalhadores 2008", do Dieese, o
crescimento da produção industrial brasileira foi de 6% em relação
ao ano anterior, o que representa um outro indicador importante.

COMPARAÇÃO - O custo da mão-de-obra industrial brasileira, por
hora, é de US$ 4,9. Na Dinamarca esse custo alcança US$ 35,5. Na
outra ponta, só o custo horário do trabalho industrial mexicano é me-
nor do que o do Brasil, entre 19 países selecionados pelo "Anuário".
No México, país que tristemente tem registrado deterioração das
condições de vida da maioria de sua população, em especial por
ter aderido ao receituário de Washington, esse custo é de US$ 2,8.

O objetivo da CUT e da Conticom sempre foi o de gerar novos
empregos e, com isso, distribuir melhor a renda e aumentar a par-
ticipação do trabalho no PIB nacional. O cálculo do Dieese é que a
redução da jornada com a limitação das horas extras tem o poten-
cial de gerar 2,2 milhões de novos postos de trabalho. Para isso,
as horas extras deverão pagar 75% da hora normal - contra os
50% atuais - e não poderão exceder duas horas diárias, 30 horas
mensais e 110 horas em seis meses. As novas regras cortam pela
metade o número de horas extras permitido pela legislação atual.

CENTRAIS ENTREGAM CARTA AOS PARLAMENTARES NESTA TERÇA-
FEIRA PELA REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO PARA 40 HORAS

EM VISITA À CONTICOM, PRESIDENTE DA ABRAMAT DEFENDE
PROIBIÇÃO DE ENTREGA DA CND POR ‘AFERIÇÃO INDIRETA’

PRODUTIVIDADE CRESCEU 150/ EM 15 ANOS NO PAÍS

O presidente da Abramat, Melvyn David Fox, e a gerente
operacional da entidade, Laura Marvelline, durante reunião
com o presidente da Conticom/CUT, Waldemar de Oliveira

O presidente da Associação Brasileira da
Indústria de Material de Construção (Abramat),
Melvyn David Fox, manifestou sua disposição
de somar-se a categoria na batalha pela proi-
bição da venda da Certidão Negativa de Débi-
to (CND) por “aferição indireta” - mecanismo
pelo qual o empregador comprova estar quite
com o fisco sem que haja vinculação dos tra-
balhadores do canteiro de obra com o empre-
endimento.

Melvyn visitou a Conticom/CUT, acompanha-
do da gerente operacional da Abramat, Laura
Marcelline, sendo recebido pelo presidente
Waldemar de Oliveira.

“O líder empresarial reconheceu a necessi-
dade de mudança da chamada aferição indire-
ta, para que os operários parem de acumular
prejuízos ao longo da vida funcional. A declara-
ção de apoio é muito bem-vinda e demonstra
a justiça da nossa luta”, declarou Waldemar.


