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2020ANOSANOS

MENDES JÚNIOR USA POLÍCIA NO ESPÍRITO SANTO PARA MANTER
DISTÂNCIA DOS TRABALHADORES QUE NÃO FORAM PAGOS
Imagens mostram segurança pública do Estado criminosamente à disposição da terceirizada da Petrobrás

-Mais uma vez, a empreiteira
Mendes Júnior, contratada pela

Petrobrás para construir o Terminal
Aquaviário de Barra do Riacho (TABR),
em Aracruz, no Espírito Santo, prefe-
riu a brutalidade ao diálogo: como não
pagou o adiantamento na sexta-feira
(20), conforme deveria fazer, resolveu
acionar a polícia para impedir o aces-
so dos trabalhadores ao complexo e
reprimir qualquer tipo de manifestação.

JOGO SUJO - Imagens registra-
das pelo secretário de Imprensa e Co-
municação do Sindicato dos Traba-
lhadores da Construção Civil (Sintra-
const-ES), Antônio Paixão, o Melan-
cia, com ajuda de um dos operários,
mostra uma barreira de soldados logo
na entrada da empresa. A seguir, os
camburões dentro do canteiro de
obras reforçam como o estado coman-
dado pelo governador Renato Casa-
grande (PSB) está a serviço do poder
privado.  

NEGOCIAÇÃO -“Ao que tudo indica,
eles contam que o Poder Judiciário vai de-
clarar a greve ilegal e por isso parecem
não querer negociar até o julgamento.
Porém, diante do clima de tensão gerado
pela direção da empresa, não acredito que
uma decisão judicial seja capaz de aca-
bar com essa mobilização. O caminho é
negociar”, avalia Luiz Queiroz, vice-presi-
dente da Confederação dos Trabalhado-
res na Indústria da Construção e da Ma-
deira (Conticom).

A expectativa é que a Justiça do Traba-
lho vote na próxima quarta-feira (25) a le-
galidade do movimento. O Sintraconts-Es
pretende levar vários trabalhadores ao tri-
bunal para que os magistrados conheçam
de perto a realidade do movimento.

LUIZ CARVALHO

Trabalhadora da empresa Indústrias
Artefama S/A, Rosane Lurdes da Silva
Assis, de 32 anos, perdeu os dedos ane-
lar e mínimo da mão direita na serra de
uma máquina destopadeira, usada na
fabricação de móveis. A máquina apre-
sentava defeitos e, embora os operários
tivessem solicitado o conserto, não foi
tomada nenhuma atitude.

TRAGÉDIA - Rosane, que também
atua na direção do Sindicato dos Traba-
lhadores da Construção e Mobiliário de
São Bento do Sul e Campo Alegre
(Siticom), faz parte de uma realidade

Desde o dia 29 de março, o canteiro
está parado por conta da postura trucu-
lenta da Mendes Júnior, que demitiu a
comissão de negociação, inclusive com
integrantes da CIPA (Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes), e não acei-
tou sequer receber a pauta de reivindica-
ções. Com data-base em 1º de maio, a
categoria cobra 20% de aumento salari-
al e o fim dos desvios de função.

ASSEMBLEIAS - Nesta segunda-fei-
ra (20), assembleias paralelas em diver-
sas obras darão início á campanha sala-
rial e à luta pela assinatura do acordo
coletivo. A certeza é que se não houver
disponibilidade dos patrões em dividir os

lucros que acumularam, as greves vão
explodir em todas as frentes. 

PROVOCAÇÃO PATRONAL - De
acordo com Paulo Perez, o Carioca, pre-
sidente do Sintraconst-ES, a decisão da
empresa acirra o conflito e ainda faz com
que a resolta se espalhe por todo o Es-
tado.

ÃTO UNIFICADO - “Estamos às vés-
peras da nossa data-base e a mobiliza-
ção está se espalhando. As assembleias
continuam acontecendo e na segunda-
feira faremos um grande ato unificado que
incorporará todos os setores da cons-
trução. Vamos mostrar que estamos uni-
dos e prontos para a luta”, comentou.

TRUCULÊNCIA E IRRESPONSABILIDADE DA MENDES
JÚNIOR PARALISAM A OBRA HÁ QUASE UM MÊS

Dirigentes do Sintraconst-ES, Erci e Carioca
com Luiz Queiroz, da Conticom/CUT

RITMO ALUCIONADO E MÁQUINAS ULTRAPASSADAS MULTIPLICAM ACIDENTES NO SETOR MOVELEIRO
cada vez mais frequente na indústria
moveleira do país. Somente na diretoria
do sindicato são cinco dirigentes mutila-
dos em acidentes de trabalho.

FALTA INVESTIMENTO - Conforme
Vilmar Kanzler, diretor da Conticom e pre-
sidente do Siticom, os acidentes no setor
são fruto da falta de investimentos em equi-
pamentos e segurança. A afirmação é con-
firmada pelo Anuário Estatístico da Previ-
dência Social, que aponta que as partes
móveis das máquinas e ferramentas re-
presentam a maior probabilidade de ris-
cos de acidente, como polias, correias,

conexões de eixos e engrenagens.
ALERTA - Entre diversas situações

para ocorrência de acidentes com má-
quinas e equipamentos está o retroces-
so da madeira durante a operação de
corte; a ausência ou falta de coifa prote-
tora; contato com mecanismos de trans-
missão de força das máquinas, não pro-
tegidos ou com proteção inadequada;
choque elétrico, devido a falhas na ins-
talação e de aterramento das máquinas,
e ainda, a obstrução da área de trabalho
com falta de sinalização adequada, or-
dem e limpeza.



Foi realizada na quarta-feira (18) a últi
ma reunião de negociação do Sindica-

to dos Trabalhadores da Indústria da Cons-
trução Civil de Rondônia (Sticcero)
e operários da base com represen-
tantes do Consórcio Santo
Antônio Civil (CSAC) e do Consór-
cio Energia Sustentável do Brasil
(CESB), responsáveis respectiva-
mente pela construção da hidre-
létrica de Santo Antônio e da hi-
drelétrica de Jirau.

PAUTA - Durante a reunião foi
apresentada uma nova proposta
de pauta por parte das empresas,
que foi submetida aos trabalha-
dores no dia seguinte em assem-
bleia nos canteiro de Santo Antô-
nio (7 horas) e Jirau (11 horas),
sendo aprovada por unanimidade.

O reajuste e o vale alimenta-
ção serão divididos por faixas salariais.
Quem recebe até R$ 1550 terá reajuste
de 13% e receberá R$ 270 de cesta bási-
ca; quem recebe entre R$ 1500 e 2500

terá 10% de reajuste e R$ 240 de cesta
básica e quem recebe acima de R$ 2500
terá 7% de aumento e R$ 200 de cesta

básica. A Participação nos Lucros e Re-
sultados (PLR) agora será de 30 horas
mensais e a hora extra será de 70% de
segunda a sexta, 80% aos sábados e

100% aos domingos, feriados e durante o
descanso semanal remunerado.

A baixada (tempo que o trabalhador dis-
põe para visitar a família) a cada
90 dias, será de cinco dias, po-
dendo ainda ser acrescidos dois
dias (se trabalhados dois feria-
dos). Para quem não mora na ci-
dade, a empresa arcará com as
passagens de ida e volta dos tra-
balhadores. O auxílio-creche su-
biu de R$ 100 para R$ 150 e o
auxílio dos filhos com deficiência
subiu de R$ 300 para R$ 400. Um
ponto eletrônico será instalado
em até 90 dias. A comissão de
trabalhadores terá estabilidade de
12 meses, sendo de sete traba-
lhadores para cada usina.

E MAIS -  Todas as empresas
dos canteiros, inclusive as tercei-

rizadas, assinaram o Compromisso Naci-
onal da Construção, o que é muito positi-
vo e reforça a Construção do Contrato
Coletivo Nacional em todo o país.

Mobilização liderada pelo Sticcero garantiu várias melhorias como o aumento no auxílio-creche
OPERÁRIOS DE JIRAU E SANTO ANTÔNIO ARRANCAM REAJUSTES DE ATÉ 13%

Unidade garante avanços a operários de Rondônia

O Ministério Público do Trabalho em
Bauru, no interior paulista, flagrou quinta-
feira (19) 50 trabalhadores em condições
análogas à de escravidão nas obras de
um conjunto habitacional na cidade de
Bofete (SP). Conforme o MPT, o governo
do Estado de São Paulo, por meio da
CDHU (Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo), é responsável pelo empreendimen-
to, que é executado por uma construtora.

PARÁ: BELO MONTE VOLTA
A PARAR NESTA SEGUNDA

Devido à precariedade de moradias e
meio ambiente de trabalho, os fiscais do
Ministério do Trabalho e Emprego fizeram
o resgate dos migrantes, vindos do
Maranhão, Piauí e Ceará. As irregularida-
des chegaram ao conhecimento do MPT
por meio de denúncia do Sindicato dos
Trabalhadores da Construção Civil de
Bauru, relatando que há dois meses de-
zenas de migrantes eram submetidos a
péssimas condições de trabalho.

Os trabalhadores das cinco frentes de
obra da Usina Hidrelétrica de Belo Monte,
no Xingu, anunciaram que irão entrar em
greve a partir desta segunda-feira.

Eles reivindicam reajuste salarial, redu-
ção dos intervalos entre as visitas a suas
famílias - que eram de seis meses - e equi-
paração salarial entre os trabalhadores
dos canteiros, além de aumento do vale-
alimentação e solução de problemas com
comida, água e transporte.

SP: MINISTÉRIO PÚBLICO FLAGRA 50 TRABALHADORES EM
CONDIÇÃO DE ESCRAVIDÃO NAS OBRAS DA CDHU

CUT SE FORTALECE NA CONFEDERAÇÃO SINDICAL DOS TRABALHADORES DAS AMÉRICAS
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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 Secre-

SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO DA CONTICOM DIAS 8 E 9 DE MAIO
taria Nacional de Comunicação da CUT e
terá palestras, workshops e oficinas, com
o objetivo de aprofundar o debate sobre o
papel da comunicação na disputa de
hegemonia, fornecendo as orientações ne-
cessárias para que os sindicatos e fede-

rações dinamizem sua imprensa.
As inscrições 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 CUT Brasil saiu fortalecida do Congresso da Confederação Sindi-
cal dos Trabalhadores e Trabalhadoras das Américas (CSA), realizado
em Foz do Iguaçú (PR),onde foi eleita a nova diretoria da entidade para
os próximos quatro anos.

Além de Rafael Freire, diretor de Política Econômica e de Desenvol-
vimento Sustentável da CSA, passaram a fazer parte do conselho da
entidade o presidente nacional da CUT, Artur Henrique, e o secretário
de Relações Internacionais, João Antonio Felício.

Para João Felício, “a combinação da ação política com a sindical é
um fator decisivo para derrotar a direita conservadora e o neoliberalismo,
que pressionam pelo retrocesso e pela retirada de direitos”. A amplitude
desta articulação, frisou, “é essencial para a construção de uma nova
correlação de forças em prol da classe trabalhadora”.Delegação cutista comemora conquista em Foz


