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REDE SINDICAL INTERNACIONAL DOS TRABALHADORES
DA ODEBRECHT VAI BRIGAR POR CONTRATO COLETIVO

AUDIÊNCIA PUBLICA EM PIRACICABA DEBATE CONDIÇÕES DE MORADIA DOS OPERÁRIOS

 O Ministério Público do Trabalho de
Piracicaba vai intensificar a fiscalização e
a punição das empresas que não forne-
cem alojamentos adequados aos trabalha-
dores da construção. O Sindicato da
Construção Civil e do Mobiliário de
Piracicaba informou que nos últimos dois
meses 24 alojamentos foram interditados
devido aos buracos no teto, falta de água
potável e banheiros. Os abrigos eram im-
provisados com restos de madeiras de
obras, onde os operários são largados sem
condições dignas.

Decisão foi tomada pelo Ministério Público após denúncias do Sindicato dos
Trabalhadores que paralisou 24 obras em protesto contra as condições insalubres

Na semana passada o Ministério noti-
ficou 180 empresas que trabalham no se-
tor para participar de uma audiência públi-
ca para discutir as condições de moradias
dos trabalhadores, onde ficou decidido que
o número de fiscalizações vai aumentar.
As punições deverão ser mais severas e,
em caso de reincidência, o valor da multa
pode ser triplicado.

ABUSOS - Para a procuradora do tra-
balho Eleonora Coca, “o principal proble-
ma é o excesso de terceirização”, onde
são subcontratadas empresas que não

têm condições de executar o serviço.
RESPEITO  - Para Milton Costa, pre-

sidente do Sindicato, “é importante a
investida do Ministério Público porque ain-
da existem alguns empresários que não
acreditam que tem que cumprir a lei”.

Com a presença de lideranças dos
trabalhadores do Ramo da constru-

ção da  Argentina, Bolívia, Brasil, Colôm-
bia, Panamá, Peru, República Dominica-
na e Venezuela, foi lançada em Vitória,
capital do Espírito Santo, a rede sindical
internacional da Odebrecht.

ICM -Durante os dias 22 e 23 (quinta e
sexta-feiras), dirigentes de oito países
cujas organizações são filiadas à Inter-
nacional da Construção e da Madeira
(ICM) debateram as inúmeras mazelas
causadas pela multinacional brasileira,
cujas ações antissindicais já são mundi-
almente conhecidas - e combatidas.

Para o vice-presidente da Conticom/
CUT, Luiz Queiroz, a conformação da rede
sindical internacional vai potencializar as
ações que já vêm sendo desenvolvidas

dentro do país, particularmente em rela-
ção à luta pelo Contrato Coletivo Nacio-
nal. Além disso, explicou, “faremos ações
conjuntas com relação às obras de infra-
estrutura e da Copa do Mundo, dando pri-
oridade à agenda do trabalho decente”.

PRESSÃO - “Também decidimos ter
uma ação mais coordenada na RIO+20,
com a delegação da ICM pressionando
junto por avanços”, acrescentou Luizinho.

Para o presidente do Sindicato dos Tra-
balhadores da Construção, Terraplana-
gem, Estradas e Pontes, Construção e
Montagem de Vitória (Sintraconst-ES),
Paulo César Borba Peres (Carioca), a atua-
ção conjunta é decisiva no caso da Ode-
brecht, “que tem como marca a ação an-
tissindical e de desrespeito aos direitos”.
“Só nos respeitam depois que a gente faz

Com participação destacada da Conticom/CUT, encontro no Espírito Santo reuniu lideranças sindicais de oito países.

Vice-presidente da Conticom, Luiz Queiroz reiterou a importância da unidade contra os abusos da multinacional brasileira

greve. No Espírito Santo chegaram ao
cúmulo de fundar uma entidade paralela
da construção pesada, tudo para ter uma
entidade que carregam debaixo do braço
para reduzir salários e direitos”, conde-
nou Carioca.

AÇÃO - Além do caminho institucio-
nal, dialogando com os governos, acredi-
ta Carioca, a rede deve ter “ações diretas
com a Odebrecht e com as empresas que
a contratam, como a Vale, Votorantim e
Petrobrás, para garantir um patamar mí-
nimo de direitos e negociações claras”.

Estiveram presentes vários sindicatos
filiados a ICM, como a Federação de So-
lidária SP, a FETRACONMAG/ES. Domin-
gos Oliveira, secretário de Relações In-
ternacionais foi indicado pela Conticom
para representá-la na rede Odebrecht.



Após assembleia realizada no dia 16 de agosto (fotos ao lado), onde
quatro mil trabalhadores das empresas que integram o Pólo Petro-

químico da Petrobrás aprovaram por unanimidade a filiação do Sindicato
dos Trabalhadores da Construção e Montagem de São Gonçalo e Re-
gião à Central Única dos Trabalhadores, foi formalizado o processo.

A reunião de formalização ocorreu no último dia 9, por iniciativa do
secretário de formação da Conticom/CUT, Marcos Hartung, e contou
com a participação do presidente da CUT/RJ, Darby de Lemos Igayara,
diretores do Sindicato, ativistas de base e militantes locais.

UNIDADE - Marcos Hartung ressaltou a importância da filiação da
entidade à CUT por ser “um sindicato de luta, que tem uma diretoria
combativa e atuante”. Darby sublinhou a relevância do evento e se colo-
cou à disposição da diretoria para apoiar o Sindicato cutista e o Ramo
em tudo o que for necessário.

O Sindicato dos Trabalhadores da
Construção Civil, Montagem e Manuten-
ção Industrial (Siticcam) de Candeias- BA,
realizou no dia 13 de setembro reunião
preparatória para o Grupo de Trabalho em
altura, que aconteceu dia 20 no Rio.

ORGANIZAÇÃO - O encontro deba-
teu as normas que estabelecem requisi-
tos mínimos de segurança e medidas de
proteção individuais e coletivas para o tra-

CONTICOM NA BASE: SINDICATO DA CONSTRUÇÃO E
MONTAGEM DE SÃO GONÇALO FORMALIZA FILIAÇÃO À CUT

GT DO TRABALHO EM ALTURA DEBATE MELHORES NORMAS DE SEGURANÇA

SEMINÁRIO SOCIALISMO VIVO DEFENDE MAIOR ATENÇÃO À NATUREZA E AOS SERES HUMANOS

Secretário de Formação da Conticom, Marcos Hartung
ressaltou a importância da filiação do Sindicato, “que tem
uma diretoria combativa e atuante” para a luta cutista

Marcos Hartung  (Conticom) e Darby Igayara (CUT-RJ) foram recebidos pelo presidente do Sindicato, Manoel Vaz, e diretoria

balho em altura, envolvendo o planejamen-
to, a organização e a execução.

Vários sindicatos se posicionaram con-
tra a norma que prevê idade entre 21 e 45
anos, alegando que os trabalhadores que
exercem esta função não têm aposenta-
doria garantida neste limite e que vão aca-
bar sendo descartados pelas empresas.

DESRESPEITO - Segundo o secretá-
rio de Saúde e Meio Ambiente da Conti-

com, Edilson Almeida, tal norma "é um
desrespeito aos trabalhadores, aos direi-
tos dos cidadãos e, principalmente, aos
montadores de andaime”. “É necessário
ocupar espaços em entidades estaduais
e nacionais, pois, é lá que são discuti-
das as mudanças nas normas e legisla-
ção. Vamos lutar e combater a discrimi-
nação e tudo que venha a prejudicar os
nossos companheiros", acrescentou.

Realizado nos dias 22 e 23 de setembro
na Escola Sul da CUT, o Seminário
Nacional “Socialismo Vivo - O desafio de
transformar a realidade”, reuniu 150
lideranças sindicais de vários estados.

Conforme o coordenador do Ramo da
Madeira da Conticom, Vilmar Osovsky,
foram debatidos temas como Socialismo
no cotidiano: disputa de hegemonia e
guerra ideológica na era midiática.

Na próxima terça-feira (27). Vilmar
Osovsky participa em Belém do Pará do
seminário realizado pela Internacional da

“Participei com a convicção de que
nossa atuação é decisiva para mudar a
realidade de uma sociedade que está
consumindo suas reservas, que deveriam
ser para a sobrevivência dos seres
humanos, em função de uma pequena
minoria. Sabemos dos desafios que temos
pela frente. Por isso a Conticom vem
lutando em defesa do meio ambiente, do
trabalho a da vida”, acrescentou Osovsky.

Construção e da Madeira  (ICM) O
seminário tem como principal tema a
Floresta Sustentável.

ICM FAZ SEMINÁRIO ‘FLORESTA
SUSTENTÁVEL’ EM BELÉM-PA


