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2020ANOSANOS

Com R$ 2,7 bilhões do BNDES, empresa demite cipeiros e usa policiais para espancar e intimidar operários

CONTICOM E FETRICOM-MS DENUNCIAM CRIMES DA ELDORADO
NA CONSTRUÇÃO DA “MAIOR FÁBRICA DE CELULOSE DO MUNDO”
A construção da Eldorado, maior fábri-

ca de celulose do mundo, foi comple-
tamente parada na manhã de segunda-fei-
ra (2) em Três Lagoas, interior do Mato
Grosso do Sul. Cerca de oito mil operári-
os decidiram em assembleia cruzar os
braços devido à política de arrocho e pre-
carização, que permanece sendo pratica-
da pela empresa e suas subcontratadas,
passado pouco mais de um mês do fe-
chamento do último acordo. A equipara-
ção salarial entre as várias terceirizadas
e quarteirizadas é a principal bandeira, já
que existe muita desigualdade em termos
salariais, de tratamento e de direitos.

ESCÂNDALO - R$ 2,7 bilhões do
BNDES, recursos públicos, da sociedade
brasileira, estão financiando o crime na
cidade de Três Lagoas, no interior do Mato
Grosso do Sul. Para a construção da “mai-
or fábrica de celulose do mundo”, que en-
frenta nestes dias a sua quarta paralisa-
ção, a empresa Eldorado se utiliza de
métodos medievais. Literalmente.

ESCRAVOCRATA  - Seguindo a risca
a cartilha deixada por um dos idealizadores
do empreendimento, Mário Celso Lopes –
já denunciado pela exploração de traba-
lho escravo -, a Eldorado faz bom uso da
impunidade para catapultar seus lucros.
Suas ações vão desde a demissão sumá-
ria de cipeiros até a utilização de policiais
militares com farda e sem farda para re-
primir manifestações, espancar operários,
montar listas “negras” e até mesmo amea-
çar de morte lideranças sindicais.

Luiz Carlos Sales

José da Conceição

Turbinada com recursos públicos, Eldorado provoca revolta

CIPEIROS DEFENDERAM DIREITOS E FORAM INTIMADOS POR JUIZ E
AMEAÇADOS POR POLICIAIS A PAGAREM MULTA DE R$ 2 MIL DIÁRIOS

Luiz Carlos de Barros Sales, de 50
anos, e José da Conceição dos Santos
Júnior, operários da constru-
ção e membros eleitos da
CIPA (Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes) fo-
ram demitidos sumariamen-
te da Paranasa Engenharia,
subcontratada da Eldorado,
após serem acusados de “li-
derar movimento grevista”.

CAMBURÃO - Eleito em
11 de outubro para a Cipa,
Luiz Carlos lembra que, mes-
mo sendo trabalhador dedi-
cado, foi mandado embora “como um qual-
quer, sem satisfação nenhuma”. “Minha
intimação chegou no sábado, 28 de janei-
ro. Foi recebida pela minha filha de 15
anos, que estava acompanha-
da por uma menina de 8 anos.
Ela me ligou e disse: Pai, tem
um monte de camburão aqui
e os policiais estão armados
até os dentes, acompanhados
de um oficial de justiça. No
que foi que o senhor se me-
teu?”. O questionamento da
filha era mais do que proce-
dente. Conforme os vizinhos,
eram muitos policiais e cinco
viaturas: três da Polícia Mili-
tar e duas da Polícia Civil.

ORDENS - E o que dizia a intimação?
Obrigava os cipeiros Luiz Carlos e José
da Conceição, bem como outros trabalha-

dores identificados como “instigadores” da
mobilização por direitos, a pagar uma mul-

ta diária de R$ 2.000,00 (dois
mil reais), durante um máximo
de cem dias, caso não obede-
cessem a ordem assinada pelo
juiz Tomás Bawden de Castro
Silva. “Fiquei louco”, relata
Luiz Carlos. “Afinal, onde é que
eu ia arrumar duzentos mil re-
ais?”. Sobre os motivos que le-
varam à organização do pro-
testo, explica:  “foi o desloca-
mento a pé até o local do al-
moço, pois era o segundo dia

que o ônibus não vinha e tínhamos de ca-
minhar dois quilômetros para ir e dois para
voltar ao trabalho”. “A isso se somou o fato
de que muitas horas extras não eram pa-

gas, que descontavam faltas
sem termos faltado, e de que
o pagamento era sempre
uma surpresa, pois o holerite
não correspondia à realida-
de”, frisou.

José da Conceição dos
Santos Júnior: intimação foi
entregue nas mãos de tia
analfabeta e no caso de Luiz
Carlos a intimação foi rece-
bida pela filha menor de ida-
de, na casa de José da Con-

ceição recaiu sobre a tia analfabeta, visi-
velmente constrangida pelo desconheci-
mento do teor daquele papel somado ao
forte aparato policial.

Corumbá (Fetricom), Jackeline
(advogada) e Popó (Conticom)

“Desde o início dos megaempreendi-
mentos a Conticom tem batido nesta te-
cla: contrapartidas sociais. Além disso,
temos defendido um contrato coletivo na-
cional com equiparação salarial entre as
regiões, com pisos salariais decentes e à
altura do volume de recursos que as em-

POPÓ E CORUMBÁ REPUDIAM SUPEREXPLORAÇÃO E EXIGEM FIM DOS ABUSOS
presas estão ganhando. Também reivindi-
camos um patamar mínimo de direitos.
Nossas mobilizações e paralisações são
para que sejamos ouvidos. As greves são
o eco do nosso protesto e da nossa indig-
nação”, declarou Valdemir Oliveira (Popó).

“A Eldorado desrespeita e agride a le-

gislação, usa e abusa da força para impor
as suas vontades. Defendemos que o go-
verno atue, fiscalize a autue, pois o trata-
mento dispensado aos trabalhadores é de
escravos modernos”, declarou.Webergton
Sudário da Silva (Corumbá), presidente da
Federação da categoria no MS.



90 MIL EM SÃO PAULO CONDENAM DESINDUSTRIALIZAÇÃO E
DEFENDEM MENOS JURO E MAIS SALÁRIO E EMPREGO
Na última quarta-feira (4) em São Paulo, milhares

de trabalhadores fizeram um ato em defesa de
medidas que impulsionem a atividade industrial no
Brasil e garantam a manutenção e geração de em-
pregos em toda a cadeia produtiva.

O presidente da CUT, Artur Henrique, enfatizou a
importância da manutenção do direito dos trabalha-
dores, afirmando que “trabalhadores mais bem remu-
nerados, com proteção social e previdenciária ade-
quada, com jornada semanal civilizada, qualificação
profissional e organização sindical, além de respeito
a princípios constitucionais de justiça social, repre-
sentam fator de desenvolvimento, pois a distribuição
de renda através da valorização do trabalho é motor
de prosperidade”.

Luiz Queiroz, vice-presidente da Conticom, lem-
brou que apesar de no dia anterior a presidenta Dilma
Rousseff ter anunciado medidas para estimular o in-
vestimento produtivo no Brasil,  muitos setores ainda
não foram contemplados, como é o caso do perfil
metálico, ferro, tubulações, porcelanato, que vem sen-
do devastado pela concorrência desleal dos importa-
dos. “A Conticom está mobilizada para garantir a so-
brevivência do setor, do salário, do emprego e dos
direitos dos operários da construção e da madeira”,
sublinhou Luizinho.

Em frente à Assembleia Legislativa, trabalhadores defenderam ações que impulsionem a indústria  nacional

Depois do incidente da madrugada de segunda (2), onde
um grupo muito reduzido de pessoas insatisfeitas com a de-
cisão da maioria de retornar ao trabalho ateou fogo nos aloja-
mentos de Jirau, as atividades começam a voltar à normali-
dade para os trabalhadores que não foram atingidos.

CAOS - Cerca de cinco mil operários ficaram desabrigados
por conta do incêndio que queimou 37 dos 59 alojamentos
da obra. Os desabrigados passam por um processo de tria-
gem para informar se desejam continuar na obra ou se prefe-
rem retornar ao estado de origem.

“Os trabalhadores que foram atingidos e optaram por con-
tinuar trabalhando na obra estão em folga de campo até a
reconstrução dos alojamentos” explicou o presidente da Con-
ticom, Cláudio Gomes.

NOVA RODADA - As negociações do Acordo Coletivo de
2012 começarão na próxima terça-feira (10), e terão rodadas
diárias com as três principais empresas dos consórcios de
Jirau e Santo Antônio (Camargo Correia, Enesa e Odebrecht).
A previsão é que no dia 13 haja uma assembleia geral para
apreciação da pauta.

CONTICOM LUTA PARA GARANTIR DIREITOS EM JIRAU E SANTO ANTÔNIO

A Mesa Nacional Permanente para o
Aperfeiçoamento das Condições de Traba-
lho na Indústria da Construção - criada para
acompanhar a implementação do
compromisso nacional, assinado entre go-
verno, entidades dos trabalhadores e patro-
nais -  fez sua primeira reunião na terça-
feira (3) em Brasília.

INSTRUMENTO - A expectativa é que
se construam cada vez mais ferramentas
para a implementação do acordo, já que
existem muitas empresas que assinaram
o compromisso mas ainda não puseram
em prática. Pelo contrário.

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

Em Rondônia: Claudinho, presidente da Conticom,
comanda assembleia no canteiro de obras de Jirau

MESA NACIONAL PERMANENTE DA CONSTRUÇÃO FAZ SUA PRIMEIRA REUNIÃO
A mesa é uma ferramenta importante

para criar um canal de negociação entre
os trabalhadores, empresas e governo. Não
nasce com a pretensão de acabar com as
mobilizações e greves, mas sim de abrir
espaço para negociá-las em conjunto, para
que os conflitos possam ser resolvidos da
melhor forma possível.

CUMPRIMENTO - Para Luiz Queiroz,
vice-presidente da Conticom “ainda temos
muito que avançar no cumprimento deste
compromisso, para que o trabalho decen-
te possa se tornar uma realidade nos can-
teiros de obras de todo o país”.
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AGORA É GREVE: OPERÁRIOS SE LEVANTAM CONTRA
PRECARIZAÇÃO, ARROCHO E ABUSOS PATRONAIS

Empresas aumentam seus ganhos, mas se negam a dividir parte do fruto do crescimento com os trabalhadores
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Greve vitoriosa na Braskem, onde 1500 operári-
os ficaram parados por 4 dias. O movimento ter-
minou no dia 26 de março conquistando melho-
ras no cartão alimentação, horas extras, plano de
saúde e PLR, além do abono dos dias parados

A greve continua no estádio Castelão, onde 1200
operários pararam por conta do descumprimento
do acordo coletivo. As empresas não estão pagan-
do o valor acertado. Os trabalhadores pretendem
manter a paralisação até o próximo dia 16 de abril

A paralisação dos sete mil trabalhadores foi suspensa
em Belo Monte. O movimento defende equiparação
salarial, plano de saúde, folga de campo e fim da pre-
sença policial. Operários voltam à greve no dia 16
caso a empresa não cumpra as reivindicações.

A ação sindical garantiu importantes vitórias na 8ª
usina da Vale e na Samarco. Foi conquistada cesta
alimentação de R$ 250,00 e abono salarial de R$
300,00. Na área da Vale, foram 8 dias de greve e na
Samarco a negociação transcorreu mais tranquila

A Conticom realizará seu 1º Seminário de Comunicação
nos dias 8 e 9 de maio (terça e quarta-feiras), em Guarulhos/
SP. A atividade conta com o apoio da Secretaria Nacional de
Comunicação da CUT e terá palestras, workshops e oficinas,
com o objetivo de aprofundar o debate sobre a comunicação
na disputa de hegemonia, fornecendo as orientações neces-
sárias para que os sindicatos e federações dinamizem sua
imprensa. As inscrições já estão abertas e a recomendação
é que os participantes sejam ligados à imprensa dos sindica-
tos. Entre em contato: conticom@conticom.org.br

SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO DA CONTICOM SINTRACON CURITIBA DÁ A LARGADA DA
CAMPANHA SALARIAL NA PRÓXIMA SEXTA

O Sindicato dos Trabalhadores na Construção de Curitiba
realiza na próxima sexta-feira (13) assembleia para aprovar a
pauta de reivindicações da categoria. Após a deliberação sobre
a pauta, os dirigentes sindicais partem para as negociações
com os representantes do sindicato patronal.

Antes da assembleia será lançado o livro Latifúndio Midiota,
crime$, crise$ e trapaça$, do assessor da CUT Nacional e
editor do boletim da Conticom, Leonardo Severo. A obra traz
artigo sobre a luta do Sintracon contra a multinacional Gafisa.


