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2020ANOSANOS

Assembleia reúne operários em Porto
Velho (RO) e não acata determinação
do Tribunal Regional, que considerou
a paralisação ilegal. Decisão é pela
continuidade do movimento grevista

TRABALHADORES DE JIRAU DECIDEM MANTER GREVE

Durante assembleia na manhã de
sexta-feira (16), o operários que tra-
balham na construção da Usina Hi-

drelétrica de Jirau, em Porto Velho (RO),
decidiram pela manutenção da greve.

A mobilização teve início no último dia
12 por conta das precárias condições
mantidas no canteiro da Enesa Engenha-
ria, contrata pelo Consórcio Sustentável
do Brasil (ESBR) para montagem dos ge-
radores da obra.

 MOBILIZAÇÃO - Apesar da decisão
do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da
14ª Região, que considerou a greve ilegal
e determinou multa de R$ 100 mil ao sin-
dicato por dia parado, os trabalhadores re-
solveram manter a mobilização. "Vamos
conversar com a comissão no sindicato e
chamar a empresa para negociar. A pauta
de negociação já foi protocolado e vamos
continuar conversando para tentar chegar
a um acordo", comenta Cláudio Gomes,
presidente da Confederação dos Trabalha-
dores na Indústria da Construção e Ma-
deira (Conticom).

Segundo Claudinho, que acompanha a
negociação ao lado do Sindicato dos Tra-
balhadores da Construção Civil de
Rondônia (Sticcero), apenas serviços es-
senciais, como a manutenção de bombas
e dos refeitórios segue funcionando.

MAIS APOIOS NA CAMARGO -  A ma-
nifestação que começou como uma rei-
vindicação dos funcionários da Enesa,
passou a contar com o apoio dos operári-
os da Camargo Corrêa, que inicialmente

foram dispensados pela empresa para evi-
tar conflitos como os de maio do ano pas-
sado, mas acabaram aderindo à greve.

Naquela ocasião, as péssimas condi-
ções em Jirau e na construção da hidrelé-
trica de Santo Antônio, também em
Rondônia, culminaram em conflitos e em
uma greve histórica que durou 28 dias.

CONQUISTA CUTISTA - Por conta da
pressão da CUT, no último dia 1º, após
intensas negociações, trabalhadores, go-
verno e empresários assinaram o Compro-
misso Nacional para Aperfeiçoar as Con-
dições de Trabalho na Indústria da Cons-
trução. O documento facultativo estabele-
ce padrões mínimos para questões como
salário, moradia, segurança e saúde no
trabalho, jornada, higiene e alimentação.

O problema é que grandes empresas
como a Camargo Correa, uma das que
compõem o grupo ESBR, aderiram, mas
menores, como a Enesa, ainda não. "Esse

será um dos principais pontos da nossa
pauta. Vamos pedir a adesão ao pacto da
Enesa e de todas as outras contratadas
para acabar com a precarização. Além
disso, precisamos garantir a eleição de
representantes por local de trabalho, con-
forme prevê o acordo", comentou Gomes.

DOMÍNIO FRANCÊS - Vale lembrar
que o consórcio é comandado pela
multinacional francesa Suez e, além da
própria Camargo, conta com a Eletrosul e
a Chesf como sócias minoritárias. De
acordo com levantamento do Departamen-
to Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese), são previstos
R$ 8,7 bilhões na construção de Jirau.
Desse montante, R$ 7,2 bilhões, 63% do
custo total, são compostos por recursos
públicos provenientes do Banco Nacional
do Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES).

LUIZ CARVALHO

Multinacional francesa domina obra impulsionada com dinheiro público

NA TV ABERTA, VICE-PRESIDENTE DA
CONTICOM/CUT DESTACA RELEVÂNCIA
DO CONTRATO COLETIVO NACIONAL

Na última quarta-feira (14) o vice-presidente da Conticom/CUT,
Luiz Carlos José de Queiroz, participou do programa Câmara Aber-
ta Sindical representando a Central, onde debateu com Antonio de
Sousa Ramalho, da Força Sindical, temas relacionados à constru-
ção e à transformação da sociedade brasileira.

O programa, que foi ao ar ao vivo na TV Aberta São Paulo, abor-
dou a Pauta Nacional Unificada do setor da construção, acidentes
de trabalho, informalidade e imposto sindical.

O vice-presidente da Conticom ressaltou as vitórias dos operári-
os do Ramo e a importância do Contrato Coletivo Nacional para
assegurar avanços mais expressivos nas relações de trabalho.
Luizinho também denunciou que há uma "verdadeira fábrica de sin-
dicatos" que prejudicam a unidade e a mobilização da categoria e
defendeu a contribuição negocial para enfrentar o problema.

Luizinho (à dir.) explica ao jornalista e apresentador
João Franzin, os posicionamentos da entidade



MATO GROSSO DO SUL: FETRICOM DISCUTE MELHORIAS
NO ACORDO COLETIVO 2012/13 PARA O SETOR DA CERÂMICA
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No total, cinco mil trabalhadores ceramistas estão mobilizados em defesa de novas conquistas

A Federação dos Traba-
lhadores nas Indústrias
da Construção, Mobili-

ário e Montagem Industrial do
Mato Grosso do Sul
(FETRICOM/MS) se reuniu na
quinta-feira (15) com represen-
tantes dos operários e das
empresas do setor da Cerâmi-
ca para discutir o acordo cole-
tivo 2012/13.

PISO AUMENTA 10% - A
mobilização da companheira-
da conseguiu um acordo de
10% de aumento no piso e de
8% para os trabalhadores que
recebem acima do piso, mas
ainda segue a negociação do
plano de saúde para todo o
estado, pois quem tem aces-
so ao benefício atualmente é
a região norte. O movimento
também reivindica a cesta bá-
sica, que os trabalhadores do
setor ainda não recebem. No
total, são cinco mil trabalha-
dores do setor ceramista no Estado.

PARTICIPAÇÃO - Além da FETRICOM,
participaram da reunião o Sindicato dos
Trabalhadores de Cerâmica e Olarias de

Rio Verde (Stico/MS), o Sindicato Patro-
nal SINDICER, o APL Cerâmico e a co-
missão de trabalhadores ceramistas.

A negociação segue em reunião

marcada para esta segunda-feira (19) às
10 horas da manhã, mesmo dia em que a
Federação começará a discutir o acordo
coletivo do setor da construção.

Corumbá, presidente da Fetricom/MS e da executiva da Conticom, no comando

No dia 14 de março (quarta-feira) ocor-
reu em Mogi, Suzano e região, o lança-
mento da Campanha Salarial 2012 da
Federação Solidária da Construção e da
Madeira do estado de São Paulo.

A pauta de reivindicações dos traba-
lhadores, entregue ao sindicato patro-
nal, contém a reposição do índice de
inflação sobre os salários vigentes em
abril; o aumento real dos salários de
10%; almoço completo e gratuito no lo-

FEDERAÇÃO SOLIDÁRIA DE SÃO PAULO EM CAMPANHA SALARIAL
cal de trabalho ou tíquetes no valor de R$
16,56 por dia de trabalho; café da manhã
e lanche da tarde, vale alimentação de R$
300,00; redução da jornada de trabalho
para 40 horas, sem redução de salários;
Participação nos Lucros e Resultados
(PLR); auxílio creche; adicional de risco e
adicional noturno.

MOVIMENTO EM ALTA - Segundo Jo-
semar Bernardes André, presidente do Sin-
dicato dos Trabalhadores da Construção

e do Mobiliário de Mogi das Cruzes, Su-
zano e região (SintraMog), “a recepção
da campanha esta sendo muito boa por
parte dos trabalhadores, melhor inclusi-
ve que nos anos anteriores”. Josemar
contou ainda que as assembleias estão
sendo organizadas no horário da entra-
da. A campanha passou por Guarulhos
na quinta-feira (15) e chega nos próxi-
mos dias a Bauru, Botucatu, Campinas,
Salto e Região do ABC.

A  Associação
Solidária de São
Paulo realizará de 20
à 22 deste mês seu
VI Congresso. O
evento irá debater e
deliberar sobre a
conjuntura estadual,
nacional e internaci-

onal, o balanço de gestão, o plano de ação,
eleição e posse da nova direção. O Con-
gresso ocorrerá na Avenida dos Sindica-
tos, 514 - Cidade Ocian, Praia Grande.

VI CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO
SOLIDÁRIA DE SP INICIA DIA 20
DE MARÇO EM PRAIA GRANDE

EM SÃO PAULO


