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APÓS ARRANCAR ACORDO EM RONDÔNIA, OPERÁRIOS DA
USINA SANTO ANTÔNIO INICIAM CAMPANHA SALARIAL
Sindicato terá tendas dentro do canteiro da Odebrecht para denúncias e reivindicações
Os operários das obras da

Usina Hidrelétrica de San-
to Antônio, às margens do Rio
Madeira, em Porto Velho-RO,
voltaram ao trabalho na última
segunda feira (31) após arran-
carem acordo que garante o
cumprimento de praticamente
toda a pauta de reivindicação.

HORAS EXTRAS - Diante
da mobilização liderada pelo
Sindicato dos Trabalhadores
na Indústria da Construção Ci-
vil em Rondônia (Sticcero),
com apoio da Conticom, foi
assegurada a manutenção dos
horários, inclusive do paga-
mento das horas extras e pelo
pagamento das horas dos do-
mingos, ao invés de folga em
um dia da semana, conforme
vinha ocorrendo. A medida era
uma tentativa da empresa de
driblar o acordo coletivo conquistado em
abril deste ano pela CUT e a Conticom,
que definiu o pagamento de 70% das ho-
ras extras entre segunda e sábado e 100%
aos domingos.

O movimento grevista havia iniciado na
sexta-feira para exigir melhores condições
de trabalho e o fim da imposição da dimi-
nuição da jornada noturna e dos turnos
aos sábados.

SEGURANÇA - Responsável pela obra,
a Odebrecht foi cobrada ainda para regu-
larizar a situação dos que são vítimas de
desvio de função, prática que a empresa
tem utilizado para arrochar salários. Ou-
tro ponto denunciado pelos trabalhadores
foi a falta de segurança em muitas ativida-
des, como o caso de soldadores que rea-
lizariam suas funções com equipamentos
dentro da água, fator que aumenta subs-
tancialmente o risco de choques. “Nesse
caso, vocês tem o direito de se recusar a
trabalhar, chamem um companheiro da
Cipa (Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes)”, alertou Altair Donizete, vice-
presidente do Sticcero.

REFORÇO - Ao lado do presidente
Claudinho, integrou a delegação da Conti-
com/CUT que se deslocou até Rondônia
para auxiliar na mobilização e nas nego-
ciações, o presidente do Sindicato dos Tra-
balhadores da Construção Civil do Espíri-
to Santo (Sintraconst-ES), Paulo Cesar
Peres (Carioca).

Claudinho destacou o papel da unida-
de de todos os operários pela criação de
um contrato coletivo nacional para a ca-
tegoria, encampado pela CUT há muitos
anos e, atualmente, em discussão com
os empresários, em Brasília. “Vamos ini-
ciar agora uma caminhada que é a luta
por um salário igual em todo o país para
cada setor da construção. Essa batalha
é de todos nós porque muitos que estão
aqui vão depois para Belo Monte e para
outras obras da Camargo Côrrea, da
Andrade Gutierrez e da Odebrecht. E nós
queremos que a conquistas aqui não fi-
quem apenas em Rondônia, que sejam ex-
tensivas a todos o país”.

O dirigente lembrou ainda a importân-
cia da solidariedade aos 80 demitidos

CLAUDINHO: “VAMOS FORTALECER A PRESSÃO PARA
AMPLIAR SALÁRIOS E CONQUISTAS EM RONDÔNIA”

Claudio da Silva Gomes, presidente da Conticom/CUT, na assembleia

Como forma de ampliar a participa-
ção dos trabalhadores e fiscalizar o cum-
primento do acordo, o Sticcero garantiu
o acesso permanente ao canteiro de
obras com duas tendas que estarão à
disposição dos operários para registrar
reclamações e apontar irregularidades.
O espaço servirá também para discutir
as reivindicações da próxima campanha
salarial da categoria, cuja data-base é

em maio, mas deve ter início já,conforme
anunciou o presidente da Conticom, Cláu-
dio Gomes. “Precisamos fazer as
assembleias, levantar a pauta de negoci-
ação, apresentar à empresa e se ela não
atender, aí vamos mostrar o poder que te-
mos para poder cobrar. Seguindo essas
regras, podemos ficar em greve o tempo
necessário que não poderão dizer que não
estamos dentro da lei”, explicou.

CONTRATO NACIONAL DEPENDE DA MOBILIZAÇÃO DA CATEGORIA
que atuavam na ampliação da Compa-
nhia Siderúrgica Nacional, em Volta Re-
donda-RJ, entre eles 10 integrantes da
Comissão de Negociação, mais uma obra
da Odebrecht. “Quando foi pedido a nós
para que negociássemos a volta às ativi-
dades aqui em Rondônia, dissemos que
isso passava pelo que acontece lá no Rio
de Janeiro. Precisamos do apoio de to-
dos aqui, porque quando for necessário
parar lá em Volta Redonda em solidarie-
dade apoio aos operários daqui, certa-
mente teremos essa demonstração de
companheirismo”, definiu.

A delegação da Conticom também foi
integrada pelo Sindicato dos Trabalhado-
res da Construção Civil do Espírito San-
to (Sintraconst-ES).



GREVE VITORIOSA DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM
PERNAMBUCO CONQUISTA 12% DE REAJUSTE

Os trabalhadores da construção civil de
Pernambuco encerraram sexta-feira (4) a
paralisação iniciada na segunda-feira (31)
com a conquista de 12% de reajuste sa-
larial  e o pagamento dos dias parados.

Conforme Dulcilene Morais, presiden-
te do Sindicato dos Trabalhadores da
Construção Civil e Pesada de Pernambu-
co (Marreta), a mobilização dos cerca de
70 mil operários em mais de duas mil
obras foi fundamental para derrotar a in-
transigência patronal.

As negociações continuam, com a
categoria reivindicando mais segurança
nas obras, respeito ao horário de almoço

e pagamento de hora extra aos sábados.
Desde o primeiro dia de greve os tra-

balhadores enfrentaram a repressão da
tropa de choque da Polícia Militar, que ten-
tou inviabilizar passeatas e manifestações.

ABAIXO A REPRESSÃO! - Conforme
o diretor do Sindicato Marreta, José Ca-
valcante, na segunda-feira, os manifestan-
tes saíram do lago da Concórdia e segui-
ram para o cruzamento da avenida Conde
da Boa Vista com a rua Gervásio Pires,
quando o Batalhão chegou e começou a
usar bombas de efeito moral e balas de
borracha. Vários operários tiveram ferimen-
tos leves. O Sindicato exige justiça!

Na última terça feira (1°) os trabalha-
dores da empresa Gotardo, em Três La-
goas, no interior do Mato Grosso do Sul
entraram em greve. Em dia de feriado lo-
cal, eles cobraram dispensa do serviço,
pois a empresa só vinha permitindo folgas
às segundas-feiras. Terceirizada da
Votorantim, a empresa de montagem in-
dustrial tem cerca de 400 funcionários.

COBRANÇA - Sem aceitarem a inter-
venção do Sindicato local, que tem rebai-
xado suas reivindicações junto aos pa-
trões, e ainda descontado indevidamente
R$ 50 de cada trabalhador, além do des-
conto mensal de 1% no salário, os operá-
rios recorreram à Federação dos Traba-
lhadores nas Indústrias da Construção e
da Madeira (Fetricom/MS), filiada à Conti-
com/CUT para abrir negociação. Os tra-
balhadores afirmaram que vêm sofrendo
represálias de policiais que chegaram a
furtar aparelhos eletrônicos e até dinheiro
dos alojamentos.

PARTICIPAÇÃO - Representantes da

TRES LAGOAS -MS PÁRA POR MELHORIAS NO ALOJAMENTO E NA ALIMENTAÇÃO

Federação e da CUT estadual realizaram
uma assembleia na última sexta feira (4)
onde aprovaram uma pauta de reivindica-
ções que contempla o melhoramento dos
alojamentos e da alimentação, fim dos des-
contos indevidos, auxílio transporte, pla-

no de saúde e as horas extras do deslo-
camento “in itinere”, gastos no percurso.

PRESSÃO - O Ministério Publico, a
Comissão de Trabalhadores e a Federa-
ção estão em contato para assegurar que
a empresa respeite a lei.

400 operários da Gotardo, terceirizada da Votorantim, cruzaram os braços contra abusos

PARAÍBA SE MOBILIZA
CONTRA EPIDEMIA DE

ACIDENTES DE TRABALHO
Os acidentes do trabalho constitu-

em um grave problema de saúde públi-
ca, especialmente na indústria da cons-
trução, exigindo a adoção de políticas
públicas voltadas à promoção de ambi-
entes de trabalho seguros e saudáveis.
A Paraíba registrou quase cinco mil
acidentes de trabalho no ano passado,
com os 40 mil operários da construção
civil puxando a fila.

 Encarando de frente o problema, o
CPR-PB (Comitê Permanente Regional
Sobre Condições e Meio Ambiente do
Trabalho na Indústria da Construção da
Paraíba), coordenado pela Fundacen-
tro, tem realizado ações envolvendo re-
presentantes do governo, dos trabalha-
dores, dos empresários e de entidades
e profissionais vinculados ao setor.

Dando continuidade às celebrações
dos seus 15 anos de vida, o CPR-PB
realizará o 2º Seminário Sobre Boas
Práticas e Inovações em Segurança e
Saúde na Indústria da Construção nes-
ta terça-feira (8), a partir das 9 horas,
no auditório do SESI - Centro de Ativi-
dades Pedro Franciscano do Amaral,
em João Pessoa.

PROTEÇÃO - “É dever do emprega-
dor fornecer os Equipamentos de Pro-
teção Individual (EPI) sob pena de ar-
car com penas pesadíssimas, além de
sofrer processo de eventual responsa-
bilidade pela perda da vida do trabalha-
dor vitimado por acidentes”, informou o
procurador do Trabalho da Paraíba,
Eduardo Varandas.

MAIS SAÚDE E SEGURANÇA


