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OPERAÇÃO LAVA JATO PROCURA CULPADOS,
MAS QUEM PAGA A CONTA É O TRABALHADOR
Com escândalo na Petrobrás, quantidade de demitidos se multiplica a cada dia em todo o Brasil

Na última quinta-feira
(5), o economista e pre-
sidente da Fundação
Perseu Abramo, Marcio
Pochmann, participou da
reunião da Executiva
Ampliada da Central Úni-
ca dos Trabalhadores,
em São Paulo, e fez uma
análise de conjuntura.

ALTERNATIVA - Na
opinião de Pochmann
não bastará apenas o
movimento sindical con-
tinuar lutando para bar-
rar medidas recessivas
anunciadas pelo governo
Dilma, mas também
apresentar uma agenda
alternativa, para disputar
os rumos do governo.
Para ele, “o governo en-
goliu o discurso dos opo-
sitores. Assim, vamos
caminhar para uma re-
cessão. Nós ficamos pre-
sos ao curtíssimo prazo”.

PAUTA DESENVOLVIMENTISTA -
Wagner Freitas, presidente da CUT des-
tacou que a entidade está estreitando ar-

EM REUNIÃO COM DIREÇÃO DA CUT, POCHMANN DEFENDE AÇÃO
DOS MOVIMENTOS SOCIAIS PARA DETER AVANÇO DA DIREITA

esde que foram iniciadas as investi-
gações da Lava Jato cada vez mais
empresas terceirizadas da Petro-

brás estão reduzindo drasticamente seu
quadro de funcionários por conta da que-
da de repasses da estatal.

No Complexo Petroquímico do Rio de
Janeiro (Comperj), por exemplo, mais de
10 mil operários da construção foram de-
mitidos no último mês. O Complexo que
contava com cerca de 16 mil trabalhado-
res, hoje tem menos de 5,5 mil operários
ativos. O Sindicato da Construção de São
Gonçalo tem feito uma média de 250 ho-
mologações por dia.

Este volume de demissões preocupa
os sindicalistas, pois não é só no Com-
perj que isso está acontecendo, mas nas
obras da Petrobrás pelo Brasil afora, e não
é por estarem concluídas, porque ainda
há muito a ser feito.

MOBILIZAÇÃO TOTAL - Para Marcos
Aurélio Hartung, secretário de política sin-

dical e relações de trabalho da Conticom,
“temos que nos mobilizar  enquanto ramo
para lutar pela garantia do emprego. Não
dá para a Petrobrás querer se capitalizar
em cima do desemprego e desgraça do
trabalhador”.

INDÚSTRIA NACIONAL -  Na avalia-
ção de Marcão, “os culpados têm que ser
punidos, não os trabalhadores. Defende-
mos também a manutenção da indústria
nacional e do desenvolvimento, que não
podem ser sangrados por causa de meia
dúzia de executivos”.

ATRASOS - No Comperj também há
mais 2000 trabalhadores ativos que es-
tão sem receber desde dezembro. Em
janeiro o Sindicato distribuiu mais 1500
cestas básicas para os trabalhadores.

MAIS PROBLEMAS  - Desde que Gra-
ça Foster assumiu a Petrobrás, o paga-
mento do aditivo - adicional por partes exe-
cutadas, mas não previstas no projeto ori-
ginal- às empresas diminuiu muito.

 BOLA DE NEVE - O Grupo Multinaci-
onal Alupar, do qual fazia parte a Lumini
(ex-Alusa), começou a arcar com o preju-
ízo. Mas, no ano passado, o Grupo deci-
diu fazer uma cisão. Depois desta divisão,
a Lumini começou a passar por inúmeras
dificuldades e seis mil trabalhadores da
Abreu e Lima, em Ipojuca, entraram com
um processo de rescisão indireta contra
a Lumini, pois estavam com salários e di-
reitos atrasados.

COMPLICAÇÃO - A justiça bloqueou
os bens da Lumini, que parou de pagar a
rescisão dos trabalhadores do Comperj
desde outubro. Através de audiências no
Ministério Público do Trabalho (MPT) a ver-
ba para pagar os 469 trabalhadores demi-
tidos do Comperj foi negociada em três
parcelas. A terceira não foi paga por conta
de novo bloqueio do processo da Abreu e
Lima. Uma audiência na semana passa-
da determinou novamente o pagamento
das verbas para os operários do Comperj.

D

ticulações com os movimentos sociais
para reafirmar a sua pauta desenvolvimen-
tista nas ruas de todo o país, bem como

vem organizando com as demais centrais
sindicais uma marcha a ser realizada ain-
da neste mês.

Vagner Freitas destacou que é preciso defender a pauta cutista contra o retrocesso



SINDTICC FECHA ACORDO DE PLR NA BASF EM CAMAÇARI

Unidade e mobilização da categoria arrancou conquista

o dia 29 de janeiro o Sindticcc realizou uma
assembleia de trabalhadores na Basf, em
Camaçari/BA, que aprovou um vitorioso acordo

de Participação nos Lucros e Resultados (PLR).
PARCELA ÚNICA - O acordo prevê o pagamento

de 220 horas para todos os operários da construção,
110 horas para os motoristas e 75 horas para os
que tiveram contrato rescindido. A PLR será paga
em parcela única até abril.

Para o coordenador do Sindticcc, Antonio
Ubirajara, o acordo “foi vitorioso em todos os
sentidos. Todo mundo foi contemplado, sem
exceção. Este foi o melhor acordo dos últimos anos,
se levarmos em consideração o tempo que falta para
acabar a obra.”

Estiveram presentes na assembleia convocada
pelo Sindticcc dirigentes do Sindimetropolitano,
Sindilimp, Sindiquímica e Sintercoba.
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Participação nos Lucros e Resultados é a melhor dos últimos anos, avalia coordenador do Sindicato

O Sindicato dos Trabalhadores na
Indústria da Construção Civil do Estado
de Rondônia (Sticcero) recebeu inúmeras
denúncias de trabalhadores que estão
sendo prejudicados por empresas
terceirizadas da Energia Sustentável do
Brasil (ESBR), que vêm descumprindo o
acordo coletivo de trabalho.

RONDÔNIA: DENÚNCIAS DE TRABALHADORES LEVAM
STICCERO A PEDIR REUNIÃO COM DIRETORIA DA ESBR

O Sindicato encaminhou um pedido de
reunião à ESBR para solucionar o grave
problema no canteiro de obras da Usina
de Jirau. 

PARALISAÇÃO - A direção do Sticcero
informou que há um indicativo de greve,
caso não haja uma solução imediata para
o problema.

Na última quinta-feira (5) foi reunido em São Paulo o Grupo de Trabalho de Tercei-
rização da CUT. Entre os principais pontos estão o balanço de 2014, o planejamento
de 2015, a apresentação do projeto na Comissão de Legislação Participativa, parti-
cipação no Fórum e a ampliação da participação dos ramos e das CUTs estaduais.

Na reunião ficou decidida a intensificação de visitas aos parlamentares e intensi-
ficar as ações em cada estado para tencionar suas bases eleitorais.

Para Marcos Aurélio Hartung, diretor da Conticom, “temos que engrossar as
mobilizações dos sindicatos da nossa base contra o PL4330 (proposta de regula-
mentação da terceirização altamente nociva à classe trabalhadora) e adotar mais as
agendas do GT da CUT, para que possamos obter mais resultados na derrota deste
projeto que só prejudica o trabalhador”.

GT DA CUT AMPLIA LUTA CONTRA TERCEIRIZAÇÃO

Nesta semana foi realizada a segunda
eleição para o Sindicato da Construção
de Linhares/ES, com a supervisão da Jus-
tiça. Concorreram ao pleito três chapas,
mas novamente a eleição não atingiu o
quórum mínimo. Nova eleição será reali-
zada entre os dias 10 e 13 de fevereiro. O
resultado independerá de quórum. A Con-
ticom ressalta a importância do apoio dos
sindicatos cutistas à eleição.

ELEIÇÃO EM LINHARES-ES

RELATÓRIO DA CGU CONSTATA “TRABALHADORES SEM REGISTRO E
SEM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO” NO MINHA CASA, MINHA VIDA

Após 20 meses de auditoria especial
do Programa Minha Casa, Minha Vida,
em que foram visitados 49 municípios
de 19 estados, a Controladoria-Geral da
União- CGU, constatou a existência de
“trabalhadores sem registro e sem
equipamentos de proteção individual”. O
relatório comprovou que há “trabalho
informal na maioria das obras visitadas”.

De acordo com a CGU, da etapa do
programa iniciada em 2012, 83% das
obras contratadas – de um total de mais
de 1,3 milhão de unidades - “não foram
sequer iniciadas”. A CGU averiguou que

o projeto tem “baixa execução com
atrasos e obras abandonadas”, “baixa
qualidade generalizada dos imóveis
entregues”, “não entrega de serviços
contratados e pagos (reboco, pintura,
forro, vidros entre outros)”, “obras
entregues sem a infraestrutura mínima,
principalmente quanto à solução para o
esgotamento sanitário”.

ESCOANDO PELO RALO - Segundo
a CGU, os problemas verificados no
programa se devem principalmente ao seu
formato, que libera diretamente dinheiro
a bancos imobiliários e agentes

financeiros, e estes são os responsáveis
pela contratação das obras. A
controladoria destaca ainda que há uma
completa “deficiência na supervisão do
Ministério sobre esses agentes”.

GANHOS INDEVIDOS - A CGU
ressaltou que há “ganhos financeiros
indevidos dos bancos e agentes
financeiros com os recursos antecipados
e não repassados para as construtoras”
e que isso gera um grave “risco
patrimonial do Governo Federal ao
antecipar recursos aos bancos e agentes
financeiros sem qualquer garantia”.

Marcos Hartung, da Conticom


