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2020ANOSANOS

NOVA GREVE NA COMPERJ RECHAÇA CONDIÇÕES DIFERENCIADAS
EM OBRAS PÚBLICAS. CONTICOM REIVINDICA PISO NACIONAL
15 mil operários cruzam os braços no Rio de Janeiro para forçar abertura de negociação
Em assembléia geral realizada na últi

ma segunda (9) na portaria do
COMPERJ (Complexo Petroquímico do
Rio de Janeiro), os trabalhadores das
empreiteiras da obra de construção do
Complexo decidiram entrar em greve. A
decisão foi tomada pelos 15 mil operários
para pressionar a negociação.

O movimento reivindica 12% de reajus-
te salarial e R$ 300,00 de vale alimenta-
ção, abono dos dias parados e nivelamen-
to salarial, pois na própria obra existem
trabalhadores exercendo a mesma função
recebendo salários diferentes.

Para Marcos Aurélio Hartung, secretá-
rio de Formação da Conticom, "enquanto
não houver uma lei que garanta o estabe-
lecimento de um Piso Nacional e de con-
dições mínimas de trabalho as greves con-
tinuarão pipocando por todo o Brasil”. “Um
companheiro me informou que os traba-
lhadores da Reduc (Refinaria de Duque de
Caxias) recusaram uma PLR de R$ 15 mil.
Realidade totalmente diferente do Comperj,
onde um ajudante ganha apenas R$
900,00 e um profissional chega a R$

2.500,00. Como pode haver uma discre-
pância tão grande entre duas operações
da Petrobrás?", questionou Marcão.

A greve conta com adesão de 100%
dos trabalhadores. O grupo de negocia-

ção se reuniu com o diretor de abasteci-
mento da Petrobrás, onde foi pedida a in-
tervenção da empresa junto às empreitei-
ras. Os trabalhadores farão nova assem-
bléia segunda-feira às 7 horas.

Desde o começo deste ano se multi-
plicaram as greves de Norte a Sul do
Brasil por melhores condições de salá-
rio e de trabalho, particularmente nos
megaempreendimentos, turbinados com
recursos públicos. Somente no estado
do Espírito Santo, as paralisações já atin-
giram cerca de 40 mil trabalhadores da
construção civil.

NO ESPÍRITO SANTO, 40 MIL OPERÁRIOS JÁ PARARAM EM 2012
ENROLAÇÃO - Desde o dia 29 de mar-

ço, 2.700 operários da obra da Mendes
Junior (Aracruz), empreiteira da Petrobrás,
estão de braços cruzados forçando a aber-
tura de negociação, mas a empresa se
mantém intransigente, dizendo que só ne-
gocia com a volta ao trabalho. A última
semana foi bastante turbulenta, incluindo
até quebra-quebra de refeitórios.

PROTESTO - Segundo informação de
Paulo Perez (Carioca), presidente do Sin-
dicato dos Trabalhadores da Construção
Civil (Sintraconst/ES), diante do agrava-
mento da situação, será realizada uma
caminhada de 110 quilômetros rumo a
Vitória, capital do estado, onde o movi-
mento decidiu ocupar o prédio da Petro-
brás para forçar a negociação.

NATAL-RN: BRAÇOS CRUZADOS NAS OBRAS DO ARENA DUNAS, O MENOR
SALÁRIO PAGO PARA A CONSTRUÇÃO ENTRE TODOS OS ESTÁDIOS DO PAÍS

Os operários responsáveis pelas obras do estádio Arena das Dunas,
em Natal, encerraram na última quinta-feira a greve que já durava 11 dias.
Os trabalhadores garantiram avanços e retomaram a construção do local
considerado o mais atrasado para a preparação da Copa do Mundo de
2014.

ARROCHO - A greve teve início após o sindicato constatar que os ope-
rários de Natal recebiam o menor salário das outras 11 sedes do próximo
Mundial. A paralisação foi anunciada até uma melhoria nas condições de
trabalho ser aceita pelos patrões e levou 600 envolvidos na construção do
estádio a interromperem o serviço.

(IN)JUSTIÇA - Uma ordem judicial havia determinado o retorno ao tra-
balho no último dia 9, mas a medida não foi cumprida. Até o momento,
apenas 20% de todas as obras na Arena das Dunas foi concluída. O local
sediará quatro jogos na competição realizada no Brasil e custará um mon-
tante de R$ 400 milhões.

-

Centenas de operários foram às ruas de
Natal denunciar a política de arrocho

Operários exigem das empreiteiras condições dignas de trabalho



Em carta à presidenta Dilma, Paulo Roberto de Paula, presidente do Sindmontagem de Três Lagoas-MS, denuncia ameaças
O presidente do Sindicato dos Traba-

lhadores em Montagem Industrial de Três
Lagoas-MS (Sindmontagem), Paulo Rober-
to de Paula, enviou recentemente uma car-
ta à presidenta Dilma Rousseff em que
denuncia inúmeros crimes praticados pela
empresa Montcalm, terceirizada da
Eldorado Brasil, que constrói na localida-
de – com R$ 2,7 bilhões do BNDES - a
maior fábrica de celulose do mundo.

Na carta, o dirigente sindical acusa a
empresa Montcalm Montagem Industrial SA
e o seu gerente administrativo, Antonio Osly
Pereira, de “tramar, financiar, e seguir com
ameaças e violência” os trabalhadores.

A seguir, publicamos, resumidamente, as
denúncias apresentadas pelo Sindicato:

1- Discriminação e Lista “Negra”
Paulo denuncia que foi demitido ao anun-

ciar que iria fundar o Sindicato dos Traba-
lhadores em Montagem Industrial e que
centenas de operários da cidade, mesmo
sem ter participado de greves, são impedi-
dos de trabalhar em virtude de fazerem parte
da lista ‘negra’ da META – “empresa que
gerencia a entrada dos funcionários das
terceirizadas no site da obra ELDORADO
BRASIL FABRICA DE CELULOSE”.

2- Inicio da Ostensiva Guerra
Que ao saber da fundação do

Sindmontagem, Antonio Osly Pereira, ge-
rente administrativo da MONTCALM, “ini-
ciou uma ostensiva guerra contra minha
pessoa e contra os diretores do
Sindmontagem, colocando nossas famíli-
as em estado de apavoro com bruscas

“BATENDO DE FRENTE COM A EMPRESA VOCÊ ESTÁ
PEDINDO UMA BALA NA CABEÇA. QUER MORRER?”

demissões e ameaças”.
3- Falta de Liberdade Sindical/Tra-

balhador foi surrado
Que na assembléia de fundação do

Sindmontagem, no dia 11 de outubro de
2011, às 19h, Antonio Osly patrocinou se-
guranças armados para tentar impedir a
realização da assembléia, não conseguin-
do atingir seu objetivo. Terminada a
Assembleia, um grupo de seguranças ar-
mados esperaram o trabalhador Elpidio
Neto enquanto se dirigia, de bicicleta, até
sua casa. Provavelmente os mesmos
milicianos que tentaram impedir a realiza-
ção da assembléia, de surpresa, “pararam
o trabalhador na beira da rodovia e investi-
ram contra ele, espancaram e ameaça-
ram”. “Elpidio foi covardemente surrado,
ficando com o rosto vermelho de tanto to-
mar tapas na cara, pois descumpriu or-
dem do senhor Antonio Osly de não abrir
os portões do alojamento, pois os traba-
lhadores estavam sendo mantidos fecha-

dos e impedidos de sair e participar da
nossa assembléia. Em virtude das seve-
ras ameaças e violenta surra, o compa-
nheiro Elpídio, com medo de que os
milicianos atacassem sua família, não fez
ocorrência policial. Aterrorizado pela tor-
tura física e psicológica sofrida, Elpídio se
mudou às pressas de Três Lagoas, mas
colocando-se a disposição para futura-
mente testemunhar o acontecido”.

4- Ofensas e demissões injustas
Que o senhor Antonio Osly Pereira me

demitiu e me chamou de: ”vagabundo”,
“pois quem funda sindicato é vagabundo”,
bradando para que todos os trabalhado-
res ouvissem. “Me ofendeu na frente do
senhor Cleidimar Lovera, caldeireiro e di-
retor do nosso Sindicato e de mais 50
pessoas que estavam na sede de recruta-
mento da empresa”. Que o mesmo em-
presário também demitiu e ofendeu a
Cleidimar, e ordenou à PALMONT (sub-
empreiteira da Montcalm) a demissão do
mecânico industrial Edson Cardoso da
Silva, vice-presidente do Sindmontagem.
Ambas as demissões já foram denuncia-
das ao Ministério Público do Trabalho
(MPT), mas até o momento absolutamen-
te nenhuma resposta.

 5- Intimidação com prisão e cerce-
amento da liberdade sindical e do di-
reito de expressão

Que no dia 17 de Novembro de 2011,
quando da elaboração do documento de
denúncia de maus tratos dos trabalhado-
res no alojamento da estrada boiadeiro, a

Cerca de 30 mil trabalhadores da construção pesada da Bahia entra-
ram em greve quinta-feira (12), parando as principais obras do estado.
Além do Estádio da Fonte Nova, cuja construção é fundamental para a
Copa do Mundo de 2014, também foram paralisadas a construção da
Via Expressa, Via Bahia, Ferrovia Oeste-Leste, Parque Naval, Linha 1
do metrô e várias outras.

A greve foi declarada por tempo indeterminado, e entre as principais
reivindicações estão o reajuste salarial e a cesta básica de R$ 220. Os
operários também querem a assistência médica para eles e seus de-
pendentes legais, o que não foi atendido pelo sindicato patronal. Ou-
tras exigências são horas extras de 80% de segunda a sexta, 100%
aos sábados e 120% aos domingos e feriados.

BAHIA: 30 MIL PARALISAM PRINCIPAIS OBRAS DO ESTADO

A greve dos trabalhadores das tercei-
rizadas da Petrobras teve inicio no últi-
mo dia 6 no Mato Groso do Sul, onde a
paralisação foi desencadeada por conta
dos baixos salários e da falta de benefí-
cios aos trabalhadores.

Os dois mil trabalhadores terceiriza-
dos reivindicam reajuste de 25% no sa-
lário e também aumento no vale-alimen-

GREVE NAS TERCEIRIZADAS DA PETROBRÁS NO MATO GROSSO DO SUL
tação, pagamento de horas in itinere, pa-
gamento total de horas extras nos fins de
semana e redução do intervalo do tempo
de visita aos familiares de 90 para 60 dias.

Conforme denuncia o Sindicato dos Tra-
balhadores em Montagem Industrial de
Três Lagoas, a intenção do SINTESPAV
Sindicato dos Trabalhadores em pavimen-
tação foi a de forçar os trabalhadores a

retornarem ás suas atividades na próxi-
ma segunda-feira 16, e então continuar
negociando a pauta de reivindicação. “Os
trabalhadores entendem que isto é uma
manobra do SINTIESPAV para enfraque-
cer o movimento grevista e não foi dada
nenhuma garantia de que teremos conti-
nuidade nas negociações” afirmou um
dos lideres do movimento.

Operários denunciam armação de Sindicato traíra com as empreiteiras em Três Lagoas



Montcalm acionou a policia militar para
conduzir o presidente do Sindmontagem
à Policia Federal sob a acusação falsa de
“perturbação à ordem’. Houve uma mani-
festação, com os trabalhadores partindo
em caminhada de oito quilômetros até a
cidade, onde foi formulada denúncia ao
Ministério Público do Trabalho.

6- Intimidação através de pedido ju-
dicial

Que a Montcalm entrou com pedido ao
juiz para proibir a atuação do presidente
do Sindmontagem. (O pedido foi negado
pelo juiz).

7- Ameaça de Morte/ Violência e
Covardia...

“Que provavelmente fora o senhor An-
tonio Osly Pereira quem patrocinou
milicianos para me ameaçar de morte em
frente a CLIMEB, caso eu não desistisse
da atuação sindical, me dando prazo para
sumir da cidade, conforme Boletim de
Ocorrência registrado na Policia Civil”.

8- Violência contra os trabalhadores,
contra o presidente da FETRICOM e con-
tra o presidente do SINDMONTAGEM.

 Que no domingo 29 de Janeiro de 2012,
por volta das 16 horas, em frente ao aloja-
mento NH, saída para Campo Grande, o
presidente do Sindmontagem e diretores
da FETRICOM (Federação dos Trabalha-
dores na Construção do Estado do Mato
Grosso do Sul) haviam ido atender denun-
cia feita via celular por um trabalhador que
alegava que milicianos estavam espancan-
do seus colegas. “Ao chegar ao local e
presenciar as cenas de violência, e quan-
do os seguranças armados viram que um
dos nossos diretores fotografava as cenas,
tomou a câmara da mão dele e, após me
colocarem de mãos para o alto, escorado
no muro. Em seguida fui agredido violen-
tamente por milicianos que iam se
revesando com socos nos meus ouvidos
e proferindo violentas ameaças: - Você
briga por hora itinere seu idiota, sabe que
isso vai causar a tua morte. Tem muito
dinheiro em jogo, nós temos uma bala pre-
parada para você, você fica batendo de
frente com o diretor da Montcalm, você
esta pedindo para morrer” “- Se você apa-
recer na assembleia amanhã cedo vai to-
mar uma bala na cabeça“...” Paulo denun-

cia que “após meia hora recebendo socos
e ameaças ao pé do ouvido, cusparadas
e puxões de cabelo”, foi deixado a mais
de 12 quilômetros de casa, tonto, com a
pressão alta disparada, e com os lábios
sangrando.

O presidente da Fetricom-MS e diretor
da Conticom/CUT,  Webergton Sudário
(Corumbá) testemunhou a agressão. Na
mesma ocasião, muitos trabalhadores da
PARANASA – também subcontratada da
Eldorado – “estavam sendo obrigados por
milicianos a assinar a demissão e entrar
a base de tapas na cara, socos e ponta
pés, no ônibus de volta ao Maranhão”.
Pressionada pelos demais empreiteiros,
a PARANASA “fez um limpa no seu qua-
dro a fim de punir quem iniciou o movi-
mento grevista”.

9- Furto do livro ata do
SINDMONTAGEM/Supressão de docu-
mentos oficiais.

“Que no dia 26 de janeiro de 2012, dia
em que a policia investiu contra os traba-
lhadores atacando-os com balas de bor-
racha e gás, no fervor da greve, o senhor
Antonio Osly Pereira subtraiu da mão de
um trabalhador o livro de ocorrências do
nosso sindicato”. A subtração, denuncia
o Sindmontagem, “se deu com o objetivo
de fazer fotocópias da lista com nomes
dos trabalhadores da comissão de nego-
ciação que eu havia lavrado, provavelmen-
te para demiti-los”. A suspeita, denunciou,
“foi efetivada logo em seguida, pois a refe-
rida lista já copiada circulou entre os tra-
balhadores na tentativa de desqualificar
minha liderança”. A lista foi encaminhada
pelo Sindmontagem ao MPT no mesmo
dia da supressão do livro, para que os tra-
balhadores da lista fossem protegidos
contra investidas desleais e demissões.
Infelizmente, “até o momento absolutamen-
te nada foi feito para proteger ou indenizar
esses trabalhadores”.

10- Fogo no alojamento da
Montcalm

Ficou evidente que o clima de revolta
dos trabalhadores ao ver seu companhei-
ro apanhar de um segurança no alojamento
foi o motivo para que os mesmos atiras-
sem fogo nos alojamentos. “Muitas para-
lisações e protestos teriam sido evitados

se a Montcalm tratasse os trabalhadores
em conformidade com a CLT e dentro de
parâmetros sociais norteados pela conduta
ética e respeitosa. “No episodio do incên-
dio dos alojamentos muitos trabalhadores
perderam os seus documentos pessoais
e demais pertences que foram consumi-
dos pelo fogo, sem contar que a policia
investiu contra os trabalhadores, que so-
freram violência desmedida, sem nenhu-
ma prova da autoria do crime”.

11- Violência contra atividade sin-
dical precisa ter fim

Diante das investidas empresariais con-
tra o Sindmontagem, seus diretores não
conseguem mais emprego na cidade, o que
ameaça a própria sobrevivência das suas
famílias. “Ficamos ainda mais vulneráveis
às investidas covardes por parte do empre-
gador, que paga para demitir injustamente,
paga para bater, paga para ameaçar, paga
para prender, paga para bater nos traba-
lhadores que se recusam a assinar resci-
são de contrato trabalhista faltando verbas”.
A terceirizada da Eldorado, alertou Paulo,
“Paga para empresa de segurança particu-
lar patrulhar a minha casa e a casa dos
demais diretores do Sindmontagem em
busca de movimentação sindical. Que se
não houver uma medida preventiva por par-
te das autoridades, certamente vai pagar
para matar algum trabalhador, pois a
Montcalm, “trata os trabalhadores com ar-
rogância e falta de respeito”.

12- SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIA
DO JUDICIÁRIO

Em pesquisa na internet foram encon-
trados vários registros e reincidências de
maus tratos aos trabalhadores por parte
da Montcalm, o que fez os trabalhadores
solicitarem providências urgentes do po-
der judiciário e do governo federal, “para
que possamos salvaguardar nossa inte-
gridade moral e física e continuar com
nosso trabalho sindical, exercendo nos-
sos direitos democráticos, referentes à li-
berdade sindical, aos direitos humanos, e
direitos trabalhistas”.

13- Ameaça da CARTA SINDICAL
Que Antonio Osly Pereira vem apostan-

do no poder econômico e nas influências
políticas para ameaçar os trabalhadores
da montagem industrial de Três Lagoas,
dizendo que, se preciso, serão gastos
“milhões” para que o registro sindical não
saia do Ministério do Trabalho.

14- Abuso do poder econômico
“Que a Empresa Montcalm Montagem

Industrial S/A não contente em tentar nos
impedir judicialmente para que não exer-
çamos a atividade sindical, chama e orien-
ta seguranças armados para reprimir, inti-
midar e nos ameaçar. Tão logo nossos di-
retores chegam aos alojamentos ou em
frente á obra são expelidos com violência”.

16- Apoio da JUSTIÇA DO TRABALHO
“Que precisamos de uma medida judici-

al para que possamos realizar nossa cam-
panha salarial 2012 e exercer nossos direi-
tos de expressão, sempre velando pela or-
dem, e respeitando a legislação vigente,
garantindo assim, para ambas as partes,
a prática dos princípios democráticos”.

O presidente da Federação dos Trabalhado-
res nas Indústrias da Construção e do Mobiliá-
rio do Mato Grosso do Sul (Fetricom) e dirigen-
te da Conticom/CUT, Webergton Sudário
(Corumbá”, presenciou a brutalidade dos poli-
ciais, que estavam com as armas engatilhadas,
impedindo o socorro numa das vezes em que
Paulo Roberto foi espancado. "A polícia existe
para proteger os cidadãos, não para resguar-
dar os mesquinhos interesses de empresas
que desrespeitam a lei", frisou o dirigente cutista,
denunciando as “flagrantes demonstrações de
covardia e impunidade”. “Estamos mobilizados
para garantir a segurança de Paulo”, frisou.

CONTICOM E FETRICOM-MS MOBILIZADAS
PARA GARANTIR A SEGURANÇA DE PAULO
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JORNAL BRASIL DE FATO REPERCUTE DENÚNCIA DA REPRESSÃO
DA EMPRESA ELDORADO E SUAS TERCEIRIZADAS EM TRÊS LAGOAS

A última edição do jornal Brasil de Fato repercute a denúncia da repres-
são realizada pela empresa Eldorado e suas terceirizadas na cidade de

Três Lagoas, no interior do Mato Grosso do Sul.
“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 “maior fábrica de celulose do mundo”,
que enfrenta nestes dias a sua quarta paralisação, a empresa Eldorado se
utiliza de métodos medievais. Literalmente.

Seguindo a risca a cartilha deixada por um dos idealizadores do empreen-
dimento, Mário Celso Lopes – já denunciado pela exploração de trabalho
escravo -, a Eldorado faz bom uso da impunidade para catapultar seus lu-
cros. Suas ações vão desde a demissão sumária de cipeiros até a utilização
de policiais militares com farda e sem farda para reprimir manifestações,
espancar operários, montar listas ‘negras’ e até mesmo ameaçar de morte
lideranças sindicais”.

A Conticom realizará seu 1º Seminá-
rio de Comunicação nos dias 8 e 9 de
maio (terça e quarta-feiras), em
Guarulhos/SP. A atividade conta com o

SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO DA CONTICOM DIAS 8 E 9 DE MAIO
apoio da Secretaria Nacional de Comuni-
cação 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
necessárias para que os sindicatos e fe-

derações dinamizem sua imprensa.
As inscrições já encontram-se abertas

e a recomendação é que os participantes
sejam ligados à imprensa dos sindicatos
e tragam seus notebooks. Envie sua ficha
para conticom@conticom.org.br

Traga seu notebook!

A Campanha Salarial 2012 dos operários da cons-
trução civil de Curitiba ganhou um reforço político-
cultural na sexta-feira (13) com o lançamento do livro
Latifúndio Midiota, crime$, crise$ e trapaça$, do as-
sessor da CUT Nacional, Leonardo Severo, editor do
boletim da Conticom, durante assembleia da cate-
goria.

Com o objetivo de estimular a leitura crítica e a
denúncia dos meios de comunicação que se alinham
com as grandes empresas, o Sindicato dos Traba-
lhadores da Construção Civil de Curitiba (Sintracon)
comprou um lote de cem exemplares da obra, que
inaugura o selo Barão de Itararé.

“Como a assembleia trata da luta por melhores
salários e condições dignas de vida e trabalho, acha-
mos que era uma excelente oportunidade para o lan-
çamento. Ao tornar visível inúmeras ações do movi-
mento sindical que a chamada grande imprensa aca-
ba não repercutindo, por mero interesse econômico, o
livro faz um chamamento à consciência e à mobiliza-
ção, incentivando os trabalhadores a serem agentes
da mudança”, declarou Domingos Oliveira Davide, pre-
sidente do Sintracon. “Esta abordagem que o Leonar-
do faz acaba repercutindo como um reforço”, frisou.

Entre os 20 artigos e reportagens contidos no livro
está registrada a luta do Sindicato de Curitiba para
garantir que a multinacional Gafisa respeitasse os
direitos de operários terceirizados.

Na avaliação de Domingos, a participação dos
companheiros, apesar da forte chuva que desabou
sobre a capital paranaense,  demonstra a disposi-
ção da categoria de colocar pressão e garantir um
aumento real expressivo.

LATIFÚNDIO MIDIOTA É LANÇADO EM ASSEMBLEIA DO SINTRACON CURITIBA
Sindicato presidido por Domingos Oliveira David, dirigente da Conticom, distribuiu 100 exemplares para a base

Domingos Oliveira Davide (centro da mesa, de azul), destacou
que o livro reforça a consciência de luta dos trabalhadores

O autor durante exposição na assembleia do Sintracon


