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GREVE DOS TERCEIRIZADOS NA PETROBRÁS EM TRÊS
LAGOAS-MS EXPÕE A PRECARIEDADE DOS CANTEIROS
Na tentativa de enfraquecer movimento, empresas cortam alimentação e mantêm operários em cárcere privado

Luizinho, diretor da Conticom/CUT e Corumbá, presidente
da Fetricom-MS, no comando da marcha em Três Lagoas

Terceirizados da Petro
brás que trabalham na

ampliação da Usina Termo-
elétrica Luiz Carlos Pres-
tes, em Três Lagoas (MS),
entraram em greve na últi-
ma segunda-feira (23) rei-
vindicando melhores condi-
ções de trabalho, reajuste
salarial de mesmo percen-
tual para todos os cargos,
aumento nos percentuais
pagos sobre as horas ex-
tras, melhorias em trans-
portes e alimentação. Até
agora, só receberam como
resposta a intransigência e
a retirada de direitos.

DESESPERO - Desde a
última segunda-feira (23), as
empresas resolveram cortar
a alimentação dos operári-
os. Segundo informa Luiz
Carlos de Queiroz, secre-
tário de Políticas Sociais da
Conticom/CUT, a situação
se agrava a cada dia. Isso
porque o canteiro de obras
fica longe da cidade (25km)
e o tíquete alimentação só
é aceito no centro. As em-
presas não fornecem trans-
porte e aqueles que neces-
sitam ir à cidade precisam pagar R$25,00
de táxi.

ABUSOS - “Há casos também de atra-
so no pagamento do tíquete alimentação.
Os operários estão se alimentando a base
de bolachas e salgadinhos disponibilizados
pela CUT e pela Conticom. Como se isso
não bastasse, os alimentos disponíveis nos
mercados locais acabaram. A fome e a fal-
ta de perspectiva para resolução dos pro-
blemas tornam a situação insustentável”,
alerta Queiroz.

Para o dirigente da Conticom, as em-
presas estão levando as negociações a ‘ba-
nho Maria’ esperando uma intervenção do
Ministério Público do Trabalho. O proble-
ma é que a sede do Ministério fica na capi-
tal, Campo Grande, a cerca de 400 quilô-
metros dos canteiros, o que demandará um
tempo até que cheguem no local.

DIREITOS - “Precisamos de uma re-
solução agora. É lógico que saudamos
uma mediação feita pelo Ministério do Tra-
balho, mas essa é uma negociação que

precisa ser resolvida por
empregados e empregado-
res. O que está em jogo
não é a legalidade da gre-
ve, mas sim uma resolução
que garanta os direitos dos
operários”, frisa Queiroz.

DENÚNCIA - Seu temor
baseia-se em contínuas
ações capitaneadas pelas
empresas visando o enfra-
quecimento do movimento
grevista. Na manhã de sex-
ta-feira (27), por exemplo,
representantes da CUT, da
Conticom e da Fetricom (Fe-
deração dos Trabalhadores
nas Indústrias da Constru-
ção e do Mobiliário de Mato
Grosso do Sul) receberam
denúncias de que uma das
terceirizadas estava segu-
rando os operários dentro de
um ônibus a três quilôme-
tros da obra para impedir
que fossem ao canteiro.

“Privar alguém da liber-
dade caracteriza cárcere
privado. Os operários têm
o direito de participar ou não
do movimento grevista e es-
tas ações intransigentes
não irão enfraquecer nossa

luta”, pontua o dirigente da Conticom.
“Tudo isso é responsabilidade da

Petrobrás. É lamentável que uma empresa
estatal que preza tanto pelo aspecto soci-
al aceite casos de cárcere privado, recusa
no fornecimento de alimentação para os
operários, além de outros problemas corri-
queiros, como pisos salariais diferenciados,
falta de transporte, alojamentos precários”.

Até o fechamento desta edição a que-
da de braço continuava sem resolução.

William Pedreira/CUT

 De acordo com o presidente da Fe-
deração dos Trabalhadores nas Indústri-
as da Construção e do Mobiliário (Fetri-
com-MS), Webergton Sudário da Silva
(Corumbá), são inaceitáveis as condi-
ções precárias dos alojamentos, que  não
atendem as condições básicas de higie-

ne e saúde. “Não há como viver num local
super apertado, onde o mau cheiro é in-
suportável. Além disso, o alojamento fica
longe da cidade,a 25 quilômetros”,  con-
denou o sindicalista.

 Corumbá lembra que o cartão ‘men-
salinho’, que os trabalhadores utilizam

para comprar ali-
mentos e outros pro-
vimentos, só é acei-
to na cidade e para
ir até lá é preciso pe-
gar um táxi que gera
um custo de R$ 25".

PRESIDENTE DA FETRICOM DENUNCIA CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE TRABALHO:
“ALOJAMENTO SUPER APERTADO COM MAU CHEIRO INSUPORTÁVEL”



Na manhã de terça-feira, 24 de maio,
os trabalhadores da construção civil

e montagem do Espírito Santo fecharam
a Avenida Fernando Ferrari, em Vitória,
com uma manifestação em frente à anti-
ga sede da Petrobrás. Indignados com o
comportamento agressivo da Polícia Mili-
tar contra os movimentos sociais, os tra-
balhadores protestaram pedindo uma mu-
dança de postura do governador Renato
Casagrande.

Segundo o presidente do Sintraconst,
Paulo César Borba (Carioca), a Polícia Mi-
litar se fez presente em todos os movi-

Os operários da Isolam e Calmitec,
empresas terceirizadas da Rhodia dentro
do pólo petroquímico de Paulínia, estão
em greve desde a última terça feira, 24
de maio.

ISONOMIA - Eles reivindicam reajus-
te salarial igual aos dos outros pólos pe-
troquímicos, como o da Replan, onde a
mobilização conquistou 11% de reajuste,
aumento para R$ 350 no vale alimenta-
ção, entre outros. A empresa ofereceu so-
mente o INPC mais 1% de reajuste real,
o que foi prontamente rejeitado pelos tra-
balhadores. A greve se mantém pelo me-
nos até o próximo dia 2, quinta-feira, quan-
do haverá uma audiência de conciliação
no tribunal às 14 horas.

Os trabalhadores da Refinaria de Paulínia (Replan) realizaram um dia de parali-
sação em apoio à greve dos companheiros da Revap em protesto contra as péssi-
mas condições de trabalho que levaram à morte de Reginaldo Saraiva. O ato “Em
defesa da vida” foi convocado conjuntamente pelo Sindicato dos Trabalhadores da
Construção e dos Petroleiros, com apoio da Central Única dos Trabalhadores (CUT)

Em Campanha Salarial da Base, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da
Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial de Candeias convocou greve a
partir desta segunda feira (30 de maio). Reunidos em assembleia geral na última
quinta-feira os operários rejeitaram os 8% de reajuste propostos pelo patronato e
aprovaram a mobilização por 14%. Na mesma segunda acontece nova Rodada de
Negociações e, se não houver acordo, a greve continuará.

Lucrando os tubos, patronato ofereceu míseros 8%
TERCEIRIZADOS DA RHODIA
FAZEM GREVE EM PAULÍNIA

OPERÁRIOS PARAM POR 14% DE AUMENTO EM CANDEIAS

REPLAM PARALISA EM PROTESTO CONTRA MORTE
DE COMPANHEIRO REGINALDO SARAIVA, DA REVAP

SINTRACONST-ES FECHA AVENIDA EM REPÚDIO À
VIOLÊNCIA POLICIAL CONTRA MOVIMENTOS SOCIAIS
SINTRACONST-ES FECHA AVENIDA EM REPÚDIO À
VIOLÊNCIA POLICIAL CONTRA MOVIMENTOS SOCIAIS

A violência empregada contra deze-
nas de famílias despejadas em Barra do
Riacho, Aracruz, na quarta-feira (20),
entrou na pauta dos manifestantes.

Foram demolidas 313 casas que es-
tavam no terreno pertencente à Prefeitu-
ra do município. Algumas pessoas se
endividaram para construir as casas de-
molidas pelos tratores, além de perde-
rem móveis e eletrodomésticos que ain-
da não terminaram de pagar. Há relatos
de agressão física contra menores de ida-
de, além do registro da morte de uma
moradora de 47 anos que teria sido im-
pedida pela polícia de pegar os remédi-
os dentro de casa.

“Com tanto bandido solto, a PM deve-
ria ter mais o que fazer do que atacar
pessoas indefesas, inclusive mulheres e
crianças, com disparos de bala de borra-
cha e das bombas de efeito moral. Essa
cena de guerra na Barra do Riacho mos-
tra como a força policial é usada aqui:
violência contra mulheres, crianças e tra-
balhadores”, criticou Carioca.

Repressão não intimida os operários da construção
mentos de greve dos trabalhadores da
construção civil e montagem deste ano.
“Ficou marcante que o objetivo dessa
presença não era garantir um movimen-
to de reivindicação pacífico, mas sim in-
timidar e amedrontar os trabalhadores e
os sindicalistas. Ao invés de proteger o
bem público e garantir a segurança da
população, a força policial no Espírito
Santo é desviada para proteger a proprie-
dade privada e os interesses do
patronato. Até o direito de greve, garan-
tido na Constituição, está sendo des-
respeitado”, frisa.

OPERÁRIOS PROTESTAM CONTRA
DESPEJO EM BARRA DO RIACHO

Polícia Militar do Espírito Santo está sendo instrumentalizada em
favor do patronato e dos interesses do capital, denuncia Sindicato


