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ODEBRECHT CORTA HORA EXTRA E TRABALHADORES
PARALISAM OBRA DA USINA DE SANTO ANTÔNIO
Falta de diálogo com o Sindicato em Rondônia termina em nova confusão. Conticom e CUT cobram negociação

Na manhã da última sexta-feira (28),
os trabalhadors que constroem a usi-

na Santo Antônio, às margens do Rio Ma-
deira, em Porto Velho-RO, deixaram o can-
teiro de obras em protesto contra a Ode-
brecht, empresa (ir)responsável pela obra.

A revolta teve início após a construtora
impor que cortaria o equivalente a uma hora
e meia do turno da noite de sábado sem
que houvesse qualquer negociação com
o Sindicato dos Trabalhadores na Cons-
trução Civil de Rondônia (Sticcero)-CUT.
“Como já há uma ponte sobre o rio, o tra-
jeto não é mais feito de balsa, mas sim
de ônibus, e houve a redução do percur-
so. Assim, quem saia às 05h30 passou a
sair às 4h, reduzindo a hora extra. Só que
isso faz uma grande diferença, porque
quem está na obra não veio para ficar nos
barracões, veio para trabalhar, ganhar di-

Dando as costas à Constituição, a
Odebrecht anunciou  no dia 21 de outubro
a demissão sumária de 10 trabalhadores
da Comissão de Negociação na obra de
ampliação da CSN (Companhia Siderúrgi-
ca Nacional) em Volta Redonda-RJ, além
de aproximadamente 70 operários.

FASCISMO - “No dia da demissão, os
trabalhadores foram constrangidos e hu-
milhados por policiais à paisana vestindo
uniformes da empresa, contratados pela
Odebrecht, que se infiltraram no canteiro
de obras, a fim de identificar lideranças”,
condenou Marcos Aurélio Harting, secre-
tário de Formação da Conticom/CUT e do
Sindicato local, cobrando uma “ação ágil
e enérgica das autoridades para por fim
aos reiterados abusos da empresa”. A Con-
ticom apresentará denúncia na Organiza-
ção Internacional do Trabalho (OIT).

De acordo com o presidente da CUT,
Artur Henrique, para início de conversa é
necessário garantir a reintegração imedi-
ata de todos os demitidos, bem como a
criação de uma mesa para negociar as
reivindicações dos trabalhadores. Uma
carta com este teor foi enviada por Artur
ao presidente da Odebrecht, Pedro Novis.

“Além das demissões de aproximada-
mente 80 (oitenta) funcionários, o cercea-
mento da liberdade de organização e de
comunicação e expressão das reivindica-
ções de seus direitos, caracteriza-se
como prática antissindical, nos termos
definidos pelas Convenções da OIT, às

NO RIO, EMPRESA DEMITE COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO E PÕE POLICIAIS PARA PERSEGUIR

Conticom/CUT presente na luta!
nheiro. Estão fazendo greve para traba-
lhar”, disse Altair Donizete, vice-presiden-
te do Sticcero. Segundo Donizete, tam-
bém estão na pauta a melhoria na alimen-
tação e uma ajuda de custo para quem
veio de outros estados, como ocorre na
usina de Jirau, também em Rondônia.

PRESSÃO - Diretor do sindicato, Rai-
mundo Enelcio Pereira, afirma que a pa-
ralisação continuará até a próxima segun-
da, quando assembleias em dois turnos
(às 6h e às 18h30) definirão o retorno. Caso
a empresa esteja disposta a negociar. Do
contrário, a mobilização continuará.

A mesa de negociação contará ainda
com o presidente da Confederação Naci-
onal dos Sindicatos de Trabalhadores nas
Indústrias da Construção e da Madeira
(Conticom), Cláudio Gomes, que também
cobrará uma solução para os trabalhado-
res de Volta Redonda-RJ.

A mesma Odebrecht (ver matéria abai-
xo) também já havia demitido 80 operári-
os, sendo 10 da Comissão de Negociação
da obra de ampliação da Companhia Side-
rúrgica Nacional (CSN). “Vamos discutir
os dois problemas”, afirmou Claudinho.

quais o Brasil é signatário, e se constitui
uma afronta da Odebrecht à Constituição
Federal”, sublinhou o presidente cutista.

Os policiais, apontou Hartung, impedi-
ram o acesso dos operários até mesmo
aos seus armários indivi-
duais. “Adicionalmente,
impediram os represen-
tantes da comissão de
conversarem com os tra-
balhadores, o que tam-
bém é um direito sindical
garantido na Constitui-
ção”, destacou.

RECUSA - O clima
dentro da obra se agra-
vou, lembrou Marcos Hartung, frente à re-
cusa da empresa de negociar as reivindi-
cações da pauta apresentada pelo Sindi-
cato. Os trabalhadores querem adequar
alguns itens do acordo coletivo, celebra-
do em fevereiro, que têm se demonstrado
incompatíveis com a realidade específica
dessa obra de grande porte e que contra-
tou operários de diversas regiões.

Após ter recebido a denúncia, encami-
nhada pela Conticom, a CUT ampliou a
pressão sobre as autoridades para que
ajam com agilidade e rigor no combate ao
banditismo antissindical e cobrou que a
direção da empresa abandone o compor-
tamento feudal e respeite a lei.

SAFADEZA - Dando continuidade à
política de assédio, perseguição e

chantagem que relembra a dita-
dura, a Odebrecht voltou à car-

ga na segunda-feira (24), co-
locando “encarregados” e
“líderes de equipe” para
alertar os trabalhadores
que qualquer manifesta-

ção seria reprimida e os seus participan-
tes demitidos.

Na terça-feira, novamente e empresa
voltou a colocar policiais à paisana para
perambular e fotografar a assembleia, con-
vocada pelo Sindicato dos Trabalhadores
da Construção Civil e Montagem de Volta
Redonda e Região, que seria realizada em
frente à entrada principal da CSN.

 “Não vamos aceitar que em pleno 2011 a Odebrecht utilize marginais farda-
dos para intimidar operários e fazer com que abram mão de direitos e conquis-
tas. Esse comportamento criminoso desta multinacional brasileira eve ser com-
batido de forma exemplar pelo governo, que não pode continuar irrigando
com dinheiro público empresas que, além de não darem a mínima para o
trabalhador, afrontam a própria Constituição”, afirmou Claudinho, presidente
da Conticom/CUT.

COMPORTAMENTO CRIMINOSO DA ODEBRECHT É REPUDIADO



POR SALÁRIOS E DIREITOS, CONTRA A INTRANSIGÊNCIA PATRONAL:
CONSTRUÇÃO DE PERNAMBUCO ENTRA EM GREVE  NESTA SEGUNDA
Após cinco rodadas de negociação infrutífera, 70 mil trabalhadores decidiram cruzar os braços

A partir desta segunda-feira (31), os operários da
construção civil em Pernambuco decidiram entrar

em greve por tempo indeterminado.
A decisão foi tomada terça-feira (25) à noite durante

assembléia geral do Sindicato dos Trabalhadores da
Construção Civil e Pesada (Marreta) que contou com a
presença de mais de 2500 trabalhadores. Com a para-
lisação, mais de 70 mil operários cruzarão os braços e
duas mil obras ficarão paradas.

De acordo com Dulcilene Morais, presidenta do Sin-
dicato e diretora de mulheres da Conticom/CUT, a para-
lisação foi decretada após amplaoe democrática mani-
festação  da categoria que se viu desrespeitada pelo
patronato “depois de cinco rodadas de negociação sem
sucesso”.  “Nós tentamos, mas tudo tem limite”, acres-
centou.

REIVINDICAÇÕES - Os trabalhadores reinvidicam
reajuste salarial de 15%, enquanto o sindicato patronal
oferece aumento de 9%. Além do reajuste, a Marreta
também cobra o aumento de 70% para 100% no paga-
mento de horas extras dos trabalhos realizados aos
sábados. Atualmente, o piso salarial do profissional da
construção civil é de R$ 807 e do servente é de R$ 607. Dulcilene Morais: provocação patronal ultrapassou os limites

A 2ª Reunião da Comissão de Con-
certação do PLANSEQ (Plano Setorial
de Qualificação) da Construção Civil de-
finiu a demanda de vagas, estados e fun-
ções, e finalizou o termo de referência
que será usado para fazer a licitação de
contratação da entidade executora.

A demanda total é de 100 mil vagas e
na primeira etapa do projeto serão quali-
ficados 25 mil trabalhadores, distribuídos
entre os estados do Amapá, Bahia, Ma-
ranhão, Minas Gerais, Rio de Janeiro,
Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande
do Sul, Espírito Santo, Ceará, Rondônia,
Paraná.

CONVÊNIOS - Representando a Con-
ticom na reunião realizada dia 19 em Bra-
sília, Marcos Hartung, secretário de for-
mação da entidade, explicou que na pri-
meira fase do projeto está prevista a exe-
cução de convênios com os estados,

onde será recomendado a esses estados
programas de elevação de escolaridade
dos trabalhadores.

TRIPARTISMO - Hartung lembrou que
princípios como o de tripartismo, negoci-
ação coletiva, diálogo e controle social
estão presentes no projeto.

A distribuição de vagas foi realizada de
forma proporcional, considerando a popu-
lação economicamente ativa e a quanti-

dade de obras existentes no estado. A
prioridade no preenchimento das vagas
será para pessoas já cadastradas no
Sistema Nacional de Emprego (SINE).

QUALIFICAÇÃO - Os 25 mil traba-
lhadores que serão qualificados nesta
fase estão divididos em: 5540 ajudantes
de obra; 1655 carpinteiros de obra, 2050
armadores; 990 motoristas de caminhão
para obras; 4140 pedreiros; 1840 eletri-
cistas de instalação; 1960 soldadores;
885 instaladores hidráulicos; 2500 pinto-
res de obra; 935 montadores de estrutu-
ras de aço; 935 montadores de estrutu-
ras de concreto; 730 caldeireiros; 420 ope-
radores de guindastes fixos e 420 opera-
dores de guindaste móvel. A carga horá-
ria média dos cursos será de 200 horas.

A próxima reunião do conselho será
no dia 17 novembro e discutirá o conteú-
do do programa de qualificação.

A Intercement, empresa de cimento da
Camargo Correa S/A, voltou a colocar as
manguinhas de fora contra a organização
dos trabalhadores, criando obstáculos à
atividade sindical com a perseguição as
lideranças.

Na cidade de Bodoquena, interior do
Mato Grosso do Sul, a empresa está fa-
zendo pressão para demitir o companhei-
ro Alex Lima de Albuquerque, presidente
do Sindicato dos Trabalhadores local.

CANALHICE - A Intercement, a única
empresa da cidade que tem cerca de 10

INTERCEMENT, DA CAMARGO CORREA, VOLTA A PERSEGUIR
ALEX, PRESIDENTE DO SINDICATO DE BODOQUENA-MS

mil habitantes, advertiu o presidente, di-
ante da luta que vem desenvolvendo em
defesa de salários, direitos e melhores
condições de trabalho.

Na época da construção do sindica-
to, em 2005, a empresa já demitiu Alex,
que foi reintegrado pela justiça. Agora,
novamente em época de negociação,
usa o seu aparato financeiro para fazer
pressão e demitir o companheiro.

A Conticom manifesta apoio a Alex
e repudia esta nova atitude totalmente
arbitrária e ilegal da empresa..Alex Lima de Albuquerque

REUNIÃO DO PLANSEQ DA CONSTRUÇÃO DEFINE NÚMERO DE VAGAS E TERMO DE REFERÊNCIA


