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2020ANOSANOS

GREVE DOS TRABALHADORES TERCEIRIZADOS DA ELDORADO
BRASIL EM TRÊS LAGOAS-MS ARRANCA CONQUISTAS
Iniciada no dia 26 de janeiro, a greve

dos cerca de 8 mil trabalhadores das
empresas terceirizadas da Eldorado
Brasil, foi encerrada com vitória nas
reivindicações por aumento na cesta
básica, no período de folga e no pa-
gamento da hora “in itinere”. Os ope-
rários voltarão ao trabalho nesta se-
gunda-feira.

O acordo entre as empreiteiras e os
trabalhadores eleva o valor da cesta

básica de alimentos de R$ 70 para R$
250 e garante 5 dias de folga a cada
90 dias trabalhados, para que possam
visitar familiares que residem em ou-
tros estados da Federação, além da
garantia de que serão apuradas todas
as irregularidades, como o não paga-
mento da hora “in itinere”.

Depois de três rodadas de negocia-
ção intermediada pelo Ministério do
Trabalho o acordo foi fechado. Acom-

Paralisados desde o dia 26 de janeiro, operários se mantiveram unidos e mobilizados em defesa dos direitos

panharam a negociação pela Conti-
com/CUT, Valdemir Oliveira (Popó), do
Conselho Fiscal e Amilton Mendes dos
Santos, coordenador do setor da Cons-
trução e Montagem, além de Weberg-
ton Sudário da Silva (Corumbá), pre-
sidente da Federação dos Trabalhado-
res nas Indústrias da Construção e da
Madeira do Mato Grosso do Sul (FE-
TRICOM/MS) e também diretor de Co-
municação da Conticom.

A dificuldade em receber o paga-
mento do salário e dos direitos virou
rotina para quem trabalha em empre-
sas terceirizadas na construção civil.
Em Jardinópolis (Ribeirão Preto), 17
operários dividem alojamento impro-
visado numa casa que é parte da obra.
Todos os pedreiros e serventes usam
um mesmo banheiro. Eles trabalham
na construção de 60 casas do projeto
“Minha Casa Minha Vida”. A maioria
dos trabalhadores veio de Alagoinhas-
BA e deixou os parentes por lá. Com o
repasse de responsabilidades para
outras empresas, construtoras e em-
preiteiras se beneficiam com lucros
maiores.

“Eles vivem como escravos. Traba-
lham o dia inteiro, não recebem comi-
da suficiente e não recebem nenhum

TERCEIRIZAÇÃO É PRECARIZAÇÃO. DENÚNCIAS SE MULTIPLICAM
tipo de assistência”, afirma o diretor
do Sindicato dos Trabalhadores da
Construção Civil, Marcelo Lima. “Não
é condição de ser humano viver. Ti-
nha que ter um alojamento adequa-
do. Durmo no meio da
poeira da obra”, recla-
ma o pedreiro Edmilson
Borges dos Santos.

O local é sujo de bar-
ro. Não há água filtra-
da. Os operários bebem
água da mesma tornei-
ra onde lavam as rou-
pas. Além disso, não
têm todos os equipa-
mentos de proteção ne-
cessários para o traba-
lho. Para piorar, o salá-
rio do mês de dezem-

bro não foi pago. Enquanto o Ministé-
rio do trabalho tenta resolver o
impasse, as empresas Pedremec e OP
Incorporação apontam uma a outra
como responsável pelo caso.
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APÓS PARALISAÇÃO VITORIOSA CONTRA ASSÉDIO MORAL DA ANDRADE
GUTIERREZ, OPERÁRIOS DE ANGRA 3 PREPARAM PAUTA SALARIAL
Sindicato dos Trabalhadores da Construção Pesada de Angra dos Reis e Paraty (Sticpar) amplia mobilização

A greve dos cerca de três mil trabalha-
dores da construção em Angra 3 contra o
assédio moral dentro dos canteiros che-
gou ao fim na última terça-feira (31), após
a empresa jogar a toalha e afastar os
chefetes que maltratavam os operários.

Iniciada na quarta-feira (25), a paralisa-
ção comandada pelo Sindicato dos Tra-
balhadores da Indústria da Construção Pe-
sada de Angra dos Reis e Paraty (Sticpar)
garantiu o remanejamento dos chefes que
se comportavam como capatazes para fun-
ções administrativas, bem distante do dia
a dia dos canteiros.

Em audiência no Tribunal Regional do
Trabalho, ficou acertado que a empresa
vai abonar dois dias e meio da greve, com
os trabalhadores pagando três dias da
paralisação. A assembleia ratificou o acor-
dado no TRT, somando ao lado do Sindi-
cato no alerta à empresa de que fatos de-
ploráveis como o assédio moral pela che-
fia não mais se repitam.

MAIS CONQUISTAS - Na avaliação do
presidente do Sticpar, Marcelo Vidal, a si-
tuação acabou sendo vitoriosa para os tra-
balhadores que acumularam em unidade

Marcelo Vidal, pres. do Sticpar: “Estamos preparados para avançar”
e mobilização. “Acho que isso é um gran-
de avanço para a categoria, que demons-
trou união no momento mais difícil da nos-
sa história. Não foi fácil, mas consegui-
mos mostrar o nosso valor. Fizemos um
acordo onde nenhum funcionário será de-
mitido e os cargos de chefia serão

remanejados para fazer serviços adminis-
trativos”, destacou. Com base neste
acúmulo, avalia, ficará mais fácil apresen-
tar a nossa proposta de dissídio coletivo.
“Acredito que após essa vitória na greve
não teremos dificuldades para negociar o
melhor para o trabalhador”, frisou.

Os canteiros de obras dos 12 estádi-
os para a Copa do Mundo de 2014 pode-
rão enfrentar uma greve geral no mês de
março com a unificação de todo o movi-
mento sindical brasileiro.

A razão para a greve geral é a busca
por uma uniformidade no piso salarial e
nos benefícios para todo o país, com a
forte presença da CUT, das Federações
cutistas e seus Sindicatos, somada às
demais centrais.

CONTICOM  - Segundo Claudio da Sil-
va Gomes, presidente da Confederação
Nacional dos Trabalhadores nas Indús-
trias da Construção e da Madeira (Conti-
com/CUT), o objetivo é que não haja uma
disparidade tão grande entre os salários
pagos em diferentes regiões do país.

OPERÁRIOS DE TODOS OS ESTÁDIOS DA COPA PODEM ENTRAR EM GREVE GERAL
“Os trabalhadores fazem as mesmas

coisas em diferentes Estados. Por que o
salário de um trabalhador do Sudeste é
tão diferente do Nordeste?", questionou.
Dependendo do resultado das negocia-
ções, a greve pode se estender até para
obras que não tenham relação com a
Copa, alertou o presidente da Conticom.

ENCONTRO PREPARATÓRIO - Para
resolver o assunto, as centrais sindicais
pretendem realizar uma reunião, até o dia
15 de março, juntamente com a Confede-
ração Nacional da Indústria (CNI), com o
Ministério do Trabalho e com a Secretaria
Geral da Presidência para que seja apre-
sentada uma proposta de piso salarial
único para todo o território brasileiro.

PAUTA - As entidades defendem piso

nacional unificado de R$ 1,1 mil para aju-
dantes de obras, profissional que hoje ga-
nha cerca de R$ 600 na região Nordes-
te. Para carpinteiros e pedreiros, o pleito
é de R$ 1.580, quando a média atual é
de R$ 1,2 mil. A cesta básica requerida
é de R$ 350. Os planos de saúde, mui-
tas vezes limitados ao trabalhador, deve-
rão ser estendidos às suas famílias.
Quanto à hora extra, o pedido é que o
percentual pago seja de 100% durante
os dias de semana, diante da média de
50%, como acontece na maioria dos
Estados. Finalmente, os trabalhadores
querem folga de cinco dias úteis conse-
cutivos a cada 60 dias trabalhados, para
visitar familiares, com custo de transpor-
te bancado pelas empresas.

LATIFÚNDIO MIDIOTA SERÁ LANÇADO NESTA TERÇA EM SÃO PAULO
O livro Latifúndio Midiota: crime$, cri-

se$ e trapaça$,  do assessor de Comuni-
cação da CUT Nacional e da Conticom,
Leonardo Severo, será lançado nesta ter-
ça-feira (7 de fevereiro) em São Paulo com
um coquetel na Livraria Martins Fontes,
avenida Paulista, 509.

Reunindo 20 artigos e reportagens pu-
blicados pelo autor no Portal do Mundo
do Trabalho (www.cut.org.br), nos jornais
Hora do Povo e Brasil de Fato, na Revista

Coquetel acontece das 18h30 às 21h30 na Livraria Martins Fontes da avenida Paulista
do Brasil e na Agência Carta Maior,  a obra
inaugura o selo Barão de Itararé.

“Os conglomerados de comunicação no
Brasil continuam imprimindo no inconsci-
ente coletivo uma visão deformada do que
somos, na tentativa de renegar o que so-
nhamos para nos conduzir aonde não de-
vemos. Precisamos refletir e debater so-
bre esse descaminho”, afirma Leonardo.

GAFISA - Entre as pautas ignoradas
ou invisibilizadas pela velha mídia está a

precarização
realizada pela
multinacional
Gafisa nos can-
teiros de obra
de Curitiba e a
luta do Sindica-
to local para fa-
zer valer os di-
reitos dos ope-
rários.


