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2020ANOSANOS

Trabalhadores da usina de Santo Antônio protestam contra presença da polícia civil nos canteiros

OPERÁRIOS MANTÊM A MOBILIZAÇÃO EM JIRAU E PRESSIONAM
PARA REVERTER DEMISSÕES E GARANTIR PAGAMENTOS

Dando continuidade à mobilização
iniciada no último dia 12 por conta
das precárias condições mantidas

no canteiro da Enesa Engenharia, contra-
tada pelo Consórcio Sustentável do Brasil
(ESBR) para montagem dos geradores da
Usina Hidrelétrica de Jirau, os trabalhado-
res mantiveram a greve nos canteiros, a
qual aderiram os operários da Camargo
Correa.

Não houve, por parte da Enesa Enge-
nharia e da Camargo Correa, proposta de
retomada da mesa de negociação. Assim,
apoiadas na decisão judicial que decre-
tou a ilegalidade da greve, começaram
com as retaliações. Ambas demitiram tra-
balhadores por justa causa durante a se-
mana passada e a Enesa não fez sequer
o pagamento do vale quinzenal.

ATUAÇÃO CONJUNTA - O Sindicato
da Construção Civil de Rondônia (Sticce-
ro) procurou, junto com a Confederação
dos Trabalhadores na Indústria da Cons-
trução e da Madeira (Conticom/CUT), dis-
cutir com as empresas o restabelecimen-
to da mesa de negociação a fim de que
atendessem as reivindicações dos traba-
lhadores para que fossem revertidas as de-
missões e garantidos os pagamentos.

NEGOCIAÇÃO  - Além disso, a Conti-
com e o sindicato participaram das três
reuniões da mesa tripartite em nível regio-
nal, onde buscaram entendimento coleti-
vo em busca de uma saída para todos. O
governo tem pedido para que as empre-
sas retomem a negociação, uma vez que

judicializar a nego-
ciação não resol-
verá o problema.

CONSULTA -
Foi definido que
ocorrerá uma as-
sembleia dos tra-
balhadores na se-
gunda-feira, às 11
horas, para delibe-
rar o retorno ou não
às obras, condicio-
nada à resposta
positiva da Camar-
go Correa e da
Enesa Engenharia
em relação às rei-
vindicações.

Na última quinta-feira alguns operários
da Usina de Santo Antônio, em Rondônia,
promoveram uma manifestação contra a
polícia civil que estava dentro do canteiro
de obras. A Odebrecht, alegando falta de
segurança, liberou todos os trabalhado-
res do período da noite.

No dia seguinte, a empresa não
disponibilizou transporte para os cantei-
ros, utilizando novamente a alegação de
não haver segurança para reiniciar os tra-
balhos. Ao mesmo tempo, a empresa
entrou na justiça com pedido de dissídio
de greve e o tribunal ordenou que os tra-
balhadores voltassem às atividades, es-

Operários estão revoltados com total descaso

tabelecendo multa diária de R$ 100 mil
para o Sindicato, sem que sequer hou-
vesse paralisação por deliberação dos
trabalhadores.

Neste período foi estabelecida a mesa
de negociação entre os trabalhadores e
a Odebrecht, onde está sendo discutido
o retorno dos operários mediante reajuste
nos salários e no valor da cesta básica.

Nesta segunda-feira, às 7 horas, ha-
verá uma assembleia com os trabalha-
dores da usina sobre os desdobramen-
tos do movimento. Acompanhe as notí-
cias atualizadas pela nossa página:
www.conticom.org.br

A decisão do Co-
mitê Permanente
Nacional sobre Con-
dições e Meio Ambien-
te de Trabalho na In-
dústria da Constru-
ção (CPN) de proibir
o elevador de passa-
geiros tracionado a
cabo, por seu eleva-
do grau de aciden-
tes, foi saudada pelo
secretário de Saúde
e Meio Ambiente do
Trabalho da Conti-
com, Edilson Luis da Silva, que esteve
reunido em Porto Velho-RO, dia 22, com

PRESENÇA DA POLÍCIA CONVULSIONA SANTO ANTÔNIO

os demais integrantes da bancada de tra-
balhadores no CPN.

MULTIPLICADOR DE ACIDENTES, ELEVADOR DE PASSAGEIROS TRACIONADO A CABO SERÁ PROIBIDO
“A posição dos

trabalhadores é a
mesma do governo
e dos empresários:
a discussão não
será reaberta e a
proibição será man-
tida”, ressaltou Edil-
son. Frente à posi-
ção unânime do
CPN, a proibição
pode ser aprovada
na próxima reunião
da Comissão Tri-
partite Paritária Per-

manente (CTPP), marcada para o dia 12
de junho.

Edilson (esq. de camisa azul): defesa intransigente da segurança
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CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO SOLIDÁRIA DE SP PRIORIZA SALÁRIO E QUALIFICAÇÃO
A Associação Solidária dos Sindicatos

de Trabalhadores nas Indústrias da Cons-
trução, Mobiliário, Madeira e afins do es-
tado de São Paulo realizou seu VI Con-
gresso entre os dias 20 e 22 deste mês,
na Praia Grande, com a presença de 70
delegados, de 13 Sindicatos, representan-
do cerca de 250 mil operários no estado.

EXPOSIÇÃO - O evento contou com
debate sobre a Conjuntura do Ramo, ten-
do como expositor Luiz Carlos Queiroz,
vice-presidente da Conticom; e sobre a

Conjuntura Estadual e Nacional, com Mar-
celo Fiori da CUT/SP.

Durante o Congresso foi feito um ba-
lanço da gestão e aprovado um plano de
ação com foco nas campanhas salariais,
na luta por aumentos reais, pelo trabalho
decente e pela qualificação profissional.

DIREÇÃO - O evento elegeu a nova di-
retoria para o mandato de três anos, que
será coordenada por Amilton Mendes
dos Santos, responsável pelo setor da
montagem industrial da Conticom, e do

LUIZINHO NA DIREÇÃO NACIONAL DA CUT: MOBILIZADOS POR
TRABALHO DECENTE ANTES E DEPOIS DA COPA DO MUNDO

Ação conjunta defenderá melhores
condições de trabalho, segurança,
salários e direito à proteção social

Reunida em São Paulo na última
quinta-feira (22), a Direção Nacio-
nal da CUT debateu com movimen-

tos sociais uma ação conjunta por traba-
lho decente antes e depois da Copa do
Mundo de Futebol de 2014. A ideia comum
é ampliar a pressão por melhores condi-
ções de trabalho, segurança, salários jus-
tos e direito à proteção social, além de
lutar pela democratização do acesso ao
esporte e ao lazer.

QUESTÃO DE JUSTIÇA - O vice-pre-
sidente da Confederação Nacional dos
Trabalhadores nas Indústrias da Constru-
ção e da Madeira (Conticom-CUT), Luiz
de Queiroz, lembrou que é preciso asse-
gurar condições dignas de trabalho aos
operários nos 12 estádios em construção,
nos 13 aeroportos em reforma e constru-
ção, nos sete portos em reforma e nas 37
obras de mobilidade urbana, pois estão
sendo feitos com recursos públicos, do
próprio trabalhador, e nada mais justo que
retornem como um ganho social à cate-
goria e à sociedade. “A contrapartida so-
cial é uma bandeira cutista. Estamos
empenhados em que este ponto seja res-
peitado, assim como queremos que o
Contrato Coletivo Nacional garanta um
novo patamar de direitos em todo o terri-
tório”, asseverou Luizinho

Para o secretário geral da CUT, Quinti-
no Severo, a Central está dialogando com

Entre outros avanços, a pauta nacio-
nal unificada dos trabalhadores da cons-
trução aponta para a necessidade de
pisos salariais unificados, Participação
nos Lucros e Resultados (PLR), Plano
de Saúde, adicional noturno e
implementação de melhores condições
de saúde e trabalho nas frentes de ser-
viço. “Esta pauta deve valer para todos
os operários do setor a nível nacional”,
concluiu Luizinho.

os movimentos sociais em relação à Copa,
mas também em relação às Olimpíadas,
pois esta parceria é essencial não só para
garantir direitos e conquistas, como tam-
bém para democratizar o direito ao espor-
te e ao lazer.

AMPLITUDE - A reunião contou com a
participação de  Maurício Rombaldi, da
Internacional da Construção e da Madeira
(ICM) e coordenador da Campanha por Tra-
balho Decente na Copa 2014; João Her-
mínio Marques, da Frente Nacional dos
Torcedores, e Maíra Vanuchi, da Street-
net, organização que luta em defesa dos
trabalhadores do comércio ambulante.

PAUTA NACIONAL UNIFICADA
TRARÁ NOVAS CONQUISTAS

Luiz de Queiroz (Luizinho), vice-presidente da Conticom, ao microfone

Sindicato de Campinas. Integram a exe-
cutiva: Carlos Alberto Tenore,  secretário
geral (Botucatu); Sander da Silva Izidoro,
secretário de Finanças (Itapevi); Manu-
el Evangelista de Oliveira, Formação
(Mogi/Suzano); Luiz Roberto Garcia de
Souza, Imprensa (São Bernardo); Mauro
Lopes Coelho, Organização (Santo André);
Valdemir Oliveira, Política Sindical (Bau-
ru); Claudemir Rodrigo Tenório, Saúde e
Meio Ambiente (Guaratinguetá) e Edna
de Almeida Santos, Mulher (Guarulhos).


