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2020ANOSANOS

Mobilização é firme resposta
à recusa dos empresários em
pagar o aumento definido pelo
Tribunal Regional do Trabalho.
40 mil trabalhadores em greve

OPERÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESPÍRITO SANTO
PARAM NESTA SEGUNDA CONTRA PROVOCAÇÃO PATRONAL

AAAAApós receber nesta quarta-feira (1)
a notificação de liminar do Tribu-

nal Superior do Trabalho (TST), que
suspende o aumento de 12% para os
operários na área de edificação, 14%
para a industrial e concede 7,5% para
ambos os setores, o Sindicato dos Tra-
balhadores da Construção Civil do Es-
pírito Santo (Sintraconst-ES) confir-
mou a retomada da greve para a pró-
xima segunda (6).

DECISÃO - A decisão sobre a pa-
ralisação ocorreu no último domingo

(29) em assembleia na Praça dos Na-
morados, em Vitória.

UNANIMIDADE - No início do
mês, o Tribunal Regional do Trabalho
capixaba estabeleceu, de forma unâ-
nime, índices de 14% e 12%. Conhe-
cedores da situação local, os desem-
bargadores destacaram que o Espírito
Santo cresce em ritmo superior ao da
China e que a construção é um dos
setores que mais lucram. Além disso,
lembraram que oferecer 6% de au-
mento em uma região onde os preços
dos imóveis sobem assustadoramente
é um convite à paralisação.

Porém, no último dia 25, o TST
acatou a liminar dos patrões e acha-
tou a elevação pela metade.

A decisão, contudo, ainda não é
definitiva. Segundo o presidente do

Sintraconst-ES, Paulo Peres, o Carioca,
o sindicato foi convocado para uma
conversa com o presidente do TST,
João Oreste Dalazen.

RETROCESSO - “Nosso setor ju-
rídico, junto com os companheiros
bancários de Brasília, conseguiu mar-
car uma audiência na segunda-feira (6)
para discutir esse retrocesso para a classe
trabalhadora. De qualquer forma, a gre-
ve já está deflagrada”, disse Carioca.

GANHOS REAIS - A definição
afeta cerca de 40 mil trabalhadores da
construção civil, principalmente os
que recebem os menores salários. A
maior parte do pessoal da obra, pe-
dreiros, carpinteiros e armadores, com
o aumento, passariam a ganhar R$
1.080. Já os serventes, passaram a re-
ceber R$ 680.

A construtora MRV,
uma das cinco maio-
res do país, foi incluí-
da na “lista suja” do
trabalho escravo. O
cadastro reúne empre-
gadores flagrados
pelo poder público na
exploração de mão de
obra em condições
análogas à escravidão,
e é mantido pelo Ministério do Tra-

MRV EXPLORA MÃO DE OBRA ESCRAVA E ENTRA NA LISTA SUJA DO MTE

O carpinteiro Reginaldo Lima (35)
foi contratado no Piauí para trabalhar
como ajudante na construção da maior
fábrica de celulose do mundo, a El-
dorado Brasil, em Três Lagoas (MS).
Menos de um mês depois o trabalha-
dor foi demitido, recebendo apenas
uma passagem para Suzano (SP), onde
deveria fazer sua rescisão.

ABUSOS - Chegando a Suzano foi
constatado que sua quitação estava
errada e a empresa falou para Regi-
naldo voltar em dez dias, não lhe dan-
do dinheiro para hospedagem e nem

CONTRATADO NO PIAUÍ, TRABALHADOR É DEMITIDO
E ABANDONADO SEM DINHEIRO EM SUZANO-SP

balho e Emprego
(MTE) e pela Secretaria
de Direitos Humanos
da Presidência da Re-
pública (SDH/PR).

A MRV é citada três
vezes na lista. Foram
duas fiscalizações que
encontraram grupos de
trabalhadores migrantes
em condições análogas

à escravidão no ano passado na cidade

de Bauru (SP), em Americana (SP) e
uma em sua subsidiária Prime Incor-
porações, em Goiânia (GO).

LUCRATIVIDADE - A MRV
obteve o maior lucro das Américas
em 2011 e lidera contratos do pro-
grama Minha Casa Minha Vida. O
Ministério Público do Trabalho pro-
tocolou representação para que a
MRV seja investigada pelo Conselho
Administrativo de Defesa Econômica
por prática de dumping social.

para alimentação. Aban-
donado a milhares de
quilômetros da sua casa,
sem dinheiro, o trabalha-
dor teve que dormir na
rua e passou fome.

Reginaldo foi enca-
minhado pelo Ministé-
rio do Trabalho ao Sin-
dicato dos Trabalhadores nas Indústri-
as da Construção e do Mobiliário de
Mogi das Cruzes, Suzano e Região (Sin-
tramog) que negociou com a empre-
sa um alojamento com alimentação

até o recebimento do que lhe é de-
viudo. Depois de diversas dificulda-
des, o trabalhador recebeu parte do
que a empresa deve, faltando ainda a
multa pelo atraso da rescisão.

Reginaldo Lima, mais uma vítima dos abusos da
Eldorado em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul



EEEEEntre os dias 8 e 11 de agosto, acon-
tecerá em Brasília a I Conferência Nacional

de Emprego e Trabalho Decente. A Conferên-
cia foi lançada em 2010 e tem por objetivo a
promoção de um amplo debate no território
nacional envolvendo a temática das políticas
públicas de trabalho, emprego e proteção so-
cial, na perspectiva da construção de uma Polí-
tica Nacional de Emprego e Trabalho Decente.

NEGOCIAÇÃO - O evento deve girar em
torno de alguns pontos centrais que são: a va-
lorização do diálogo social e da negociação co-
letiva, políticas públicas para igualdade de
oportunidades, o combate ao trabalho escra-
vo e infantil, além da terceirização. O encon-
tro é uma antiga reivindicação do movimento
sindical e será o primeiro com foco exclusiva-
mente no mundo do trabalho.

CONFERÊNCIA NACIONAL DE EMPREGO E TRABALHO DECENTE VAI
DEBATER POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGO E PROTEÇÃO SOCIAL

O presidente da CUT, Vagner Freitas, e representantes da CTB,
UGT, Nova Central Sindical e Força Sindical entregam ao governo
federal nesta segunda-feira (6), uma proposta para criar um fundo
com o objetivo de garantir a manutenção dos empregos em épocas
de crise econômica.

FINANCIAMENTO - O projeto, que será entregue às 15 horas
ao ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria Geral da Presidência da
República, propõe que os 10% da multa do FGTS financie o fundo.

Segundo Vagner, a Alemanha, que tem um fundo para proteger
o emprego já há alguns anos, foi o único país da Europa que não
registrou desemprego nas últimas crises financeiras. O dirigente res-
salta que a criação do fundo brasileiro não implicaria na criação de
nenhum imposto. Basta repassar para o fundo o adicional de 10%
sobre o saldo do FGTS, que já é cobrado atualmente.

Evento acontece de 8 a 11 de agosto em Brasília

Combate à precarização e à terceirização estão entre as prioridades

CENTRAIS VÃO PROPOR AO GOVERNO CRIAÇÃO
DE FUNDO PARA PROTEGER OS EMPREGOS

Cerca de 300 operários de uma obra da Empresa Capital Rossi, em
Manaus, estão parados por falta de pagamento de horas extra e pro-
dutividade. Eles realizam um protesto na última quinta-feira (2), pois
já completaram três meses sem receber. Os operários são tanto da Ca-
pital Rossi, como de outras terceirizadas da obra.

Os trabalhadores reclamam, além do não pagamento das horas
extra, da falta de estrutura de trabalho e má qualidade das refeições e
banheiros.

NEGOCIAÇÃO - Na quinta-feira (2) eles formaram, junto com
o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil (Sintracomec), uma
comissão para negociar com os representantes da construtora, que ofe-
receram o parcelamento dos três meses de atraso em duas vezes, uma
no próximo dia 15 de agosto e a outra no dia 8 de setembro. A pro-
posta não foi aceita e os trabalhadores continuam paralisados, haverá
uma nova mesa de negociação na segunda-feira (6).

TRABALHADORES DA CAPITAL ROSSI
PARALISAM POR FALTA DE PAGAMENTO
DE HORAS EXTRAS E PRODUTIVIDADEA Comissão Nacional da Verdade promo-

veu na última segunda-feira (30), em Brasília
(DF), a primeira audiência pública com os Co-
mitês Estaduais da sociedade civil. As entida-
des apresentaram seus informes e reivindica-
ções e exigiram mais transparência no pro-
cesso de trabalho da Comissão Nacional.

O secretário de Políticas Sociais da CUT,
Expedito Solaney, apresentou oficialmente
aos membros da Comissão a lista organizada
pela Central com mais de 100 nomes de tra-
balhadores/as mortos ou desaparecidos du-
rante a ditadura militar e informou sobre o
processo de criação de uma comissão pró-
pria que ficará responsável por acompanhar
as investigações e encaminhar ao grupo as
denúncias de violações aos direitos humanos
cometidos contra os/as trabalhadores/as.

ACOMPANHAMENTO - No próxi-
mo dia 7 de agosto, durante a reunião da
Executiva Nacional, serão definidos os no-
mes da comissão própria que terá duas tare-
fas centrais: acompanhar os trabalhos junta-
mente com os comitês constituídos por todo
o Brasil e estimular as suas entidades de base
a organizarem seus documentos e arquivos.
“Assim, com informações de quando os sin-
dicatos foram invadidos, nomes dos dirigen-
tes destituídos, local onde ocorreram os as-
sassinatos e desaparecimentos de sindicalis-
tas, a CUT Nacional poderá centralizar e or-
ganizar todas as informações que serão re-
passadas posteriormente à Comissão Nacio-
nal”, destaca o dirigente da CUT.

CUT APRESENTA OS NOMES DE
TRABALHADORES MORTOS OU
DESAPARECIDOS NA DITADURA



CONSTRUÇÃO - Informativo da Confederação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores nas Indústrias da Construção e da Madeira (Conticom/CUT).
Endereço: Rua Caetano Pinto, 575, 1º andar, Brás, São Paulo-SP, CEP 03041-000. Fone: (11) 3330.3667. Fax: (11) 3330.3669. www.conticom.org.br
Presidente: Claudio da Silva Gomes. Secretário de Imprensa: Webergton Sudário da Silva (Corumbá). Edição: Leonardo Severo. Textos: Camila Severo

CANALHICE COM DINHEIRO PÚBLICO: EM OBRA DO PAC, ALUSA
ENGENHARIA DEMITE A DIREÇÃO DO SINDICATO NO AMAPÁ
Empresa responsável por construção da usina Ferreira Gomes desrespeita legislação trabalhista

ÀÀÀÀÀs vésperas da I Conferência de Tra-
balho Decente, a empresa Alusa

Engenharia deu uma bela demons-
tração de como o Brasil ainda pre-
cisa avançar em punições para quem
promove práticas antissindicais.

Desde o início da semana, a
construtora responsável pelas obras
da Usina Hidrelétrica de Ferreira Go-
mes, em Porto Grande, no sudeste
do Amapá, demitiu 10 dos 12
membros da direção do Sindicato
dos Trabalhadores da Construção
Civil, Pesada e Montagem Industri-
al do Estado (STCCPEA).

INCONSTITUCIONAL -  De
acordo com a Constituição Federal,
a direção da entidade tem direito à
estabilidade de emprego durante o
mandato.

A dispensa apenas não foi total
porque o presidente da entidade, Al-
tierre Vilhena, foi eleito para integrar
a Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (CIPA), fator que também
impede a demissão, e pelo fato de
outro dirigente estar afastado.

RECURSOS PÚBLICOS - A
barragem que iniciou na segunda
quinzena de junho e deve ser con-
cluída em 2015 é parte do Progra-
ma de Aceleração do Crescimento
(PAC 2) e receberá R$ 812 milhões
de recursos públicos. A Alusa Enge-
nharia é responsável pela execução
e à Ferreira Gomes Energia cabe a
administração.

Vilhena comenta que os funcio-
nários de empresa responsáveis pelo
desligamento confirmavam a funda-
ção do sindicato como o motivo da
demissão. Segundo ele, o desejo é
que outro grupo comande a base.

“Sabemos que os patrões querem
outras pessoas aqui, um grupo de
pelegos do Belém do Pará, por isso,
dizem que nossa documentação está
ilegal, não querem nos reconhecer.
O sindicato foi fundado há dois
meses e desde o começo a direção
tentou retaliar, fez ameaças. Final-
mente, cumpriu o que havia pro-
metido”, denuncia.

LUIZ CARVALHO

O presidente da Conticom, Cláudio Gomes, alerta que a atuação da Alusa é
descabida: “A empresa está tentando impedir a fundação do STCCPEA, mas, le-
galmente, os companheiros já têm direito à representação, porque foi realizada
assembleia e a entidade tem personalidade jurídica”.

Para Vilhena, o temor da Alusa é que diversas irregularidades sejam denuncia-
das pelo sindicato: “Eles não seguem os critérios legais de uma obra. A alimenta-
ção é reduzida e de péssima qualidade e o ônibus que leva à Macapá (103 km da
obra), só passa duas vezes, uma pela manhã e outra à noite. Quem precisa ir ao
banco fica o dia todo na capital e sofre pressão do encarregado porque ficou
todo esse tempo fora do trabalho”. Além disso, explica o dirigente, a empresa
também descumpre um acordo com o governo do estado de contratação de
mão-de-obra local, para diminuir os custos e elevar os lucros. “A Alusa traz traba-
lhadores de outros lugares e pratica valores abaixo do piso. Enquanto as presta-
doras de serviço pagam R$ 920 para ajudante, a Alusa paga o mínimo”.

Para piorar, as denúncias não repercutem diante do poder econômico da maior
empresa de engenharia do Amapá. “Eles têm grande poder político, nem a Justi-
ça consegue entrar no canteiro”.

AUDIÊNCIA - Altierre Vilhena comenta que o sindicato participou na quin-
ta-feira (2) de audiência com o Ministério Público e foi agendada para a terça-
feira (7) audiência de negociação com a empresa.

Em âmbito nacional, a construtora já foi denunciada ao governo e o repúdio à
ação encontrou apoio até mesmo junto ao patronal Sindicato Nacional da Indús-
tria da Construção Pesada (Sinicom). “Já fizemos denúncia ao Rodolpho Tourinho,
presidente do Sinicom, que também entende essa atitude como arbitrária e contrá-
ria ao que está sendo discutido no Compromisso Nacional na Indústria da Constru-
ção”, disse Claudinho, referindo-se ao acordo firmado entre governo federal, tra-
balhadores e empresários para melhorar as condições de trabalho no setor.

CONTICOM REPUDIA CRIMINOSA AÇÃO ANTISSINDICAL

GOVERNO DEVE INTERVIR - Claudinho ressalta que o governo fede-
ral foi informado e irá atuar para reverter esse ataque ao trabalho decente:
“Expusemos também a situação ao José Lopez Feijóo, representante do gover-
no na Mesa Nacional para Melhoria das Condições de Trabalho na Indústria da
Construção-, apontando que a medida absurda é contrária ao direito à liberda-
de de organização. As ações já estão sendo adotadas em âmbito governamen-
tal e agora vamos pressionar a empresa”.

Enquanto a readmissão não acontece, as medidas irresponsáveis da Alusa
ampliam o clima de tensão. “São mais de 2.500 companheiros revoltados com
a decisão da empresa. Os trabalhadores estão ameaçando botar fogo na obra e
como não podemos operar lá, já que o sindicato foi todo demitido, convive-
mos com um barril de pólvora prestes a explodir”, concluir Vilhena.

Trabalhadores
da Alusa

denunciam
inúmeras

irregularidades
como a

alimentação
reduzida e de

péssima
qualidade


