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FALTA DE PAGAMENTO LEVA OPERÁRIOS À GREVE EM OBRA
DA MULTINACIONAL RENAULT EM BORDA DO CAMPO-PR
N
Paralisada a construção de um barracão da montadora na região metropolitana de Curitiba

Basta! Trabalhadores da Scheneider Pinturas,
subcontratada da Diase, responsável pelo barracão

a última quinta-feira (11), os traba-
lhadores da Scheneider Pinturas,
resolveram deflagrar greve por falta

de pagamento. A empresa foi subcontra-
tada pela Diase, responsável pela cons-
trução de um barracão da montadora Re-
nault, no município de Borda do Campo,
na região metropolitana de Curitiba.

A obra está com vários problemas re-
lacionados à área trabalhista em função
de atraso de salários. Os operários estão
sem receber os salários e vale compras
de janeiro, que deveriam ter sido quita-
dos até o quinto dia útil deste mês.

PRESSÃO - O diretor Frederico, da
subsede de Pinhais do Sintracon Curiti-
ba, foi até o local para mediar uma solu-
ção e garantir os direitos dos trabalhado-

res e afirmou que “o problema não está
só com a Scheneider. Vários empreitei-

ros de outras áreas re-
clamaram que a Diase
não faz repasses de
verbas desde dezem-
bro e alegaram que por
isso não têm condi-
ções de manter os sa-
lários em dia”.

O Sintracon Curitiba
afirmou que vai manter
as negociações visan-
do o pagamento dos
operários da Schenei-
der Pinturas e, caso
não chegue a um acor-
do, vai acionar o depar-

tamento jurídico para tomar as medidas
cabíveis junto à Justiça do Trabalho.

Na última quinta-feira (11) o Sindica-
to dos Trabalhadores da Construção de
Campo Grande/MS (Sintracom CG) se
reuniu com os operários da empresa JF
Steel, terceirizada prestadora de servi-
ços de leitura para a Energisa.

A assembleia foi marcada por conta
da indignação dos trabalhadores e do sin-
dicato, devido a falta de respeito por parte
de ambas empresas, visto que há 4
meses o Sintracom CG vem tentando,
sem sucesso, fechar acordo coletivo es-
pecífico para a categoria dos leituristas.

JOGO DE EMPURRA - Para o presi-
dente do Sintracom CG, José Abelha
Neto, “a Energia e a JF Steel ficam fa-

SINTRACOM CAMPO GRANDE FAZ ASSEMBLEIA GERAL NA JP STEEL
zendo um jogo de empurra,
empurra, onde o trabalhador
fica no centro do duelo so-
frendo injustiças”.“Estamos
dispostos a lutar para que
esse acordo seja firmado e
não mediremos esforços
para defender os direitos da
categoria. Nós vamos pra
cima das empresas envol-
vidas, sejam elas quais fo-
rem. Vamos mostrar aos
empresários que se eles não quiserem se
responsabilizar com os compromissos
pela contratação de mão de obra, nem de-
vem se instalar em Campo Grande. Nos-

sa entidade é atuante e vai tirar o sono
deles até que o acordo coletivo seja fir-
mado e os benefícios dos trabalhadores
sejam garantidos”, concluiu Abelha.

AMAZONAS: SINDICATO DENUNCIA TRUCULÊNCIA POLICIAL NO ESTALEIRO ERIN

Quem não quiser respeitar direitos deve ficar
longe do Mato Grosso do Sul, adverte Sindicato

O presidente do Sindicato dos
Trabalhadores da Construção de Manaus/
AM (Sintracomec-Am), Cícero Custódio,
o Sassá, prestou depoimento no
Regimento de Cavalaria da Polícia Militar,
onde está em andamento uma sindicância
interna para apurar o abuso de autoridade,
truculência e excessos praticados no dia
11 de janeiro por policias da Rocam e da
Força Tática. Além de dispararem balas
de borracha, os policiais usaram spray de
pimenta e jogaram bombas de gás
lacrimogêneo contra sindicalistas e
trabalhadores do Estaleiro Erin. A
manifestação era pacífica e protestava
contra salários atrasados há meses. 

COBRANÇA - Acompanhado do
advogado Orlando Botelho Bentes e do
secretário jurídico, Francisco Romano,

Cícero Custódio denunciou em depoimento
a truculência por parte dos policiais.
“Bastava o diálogo do comandante da
operação com os legítimos representantes
dos funcionários da Erin, para que o clima

no local se mantivesse tranquilo. Afinal de
contas, os trabalhadores estavam apenas
em paralisação, num manifesto contra os
salários atrasados”, explicou.

O presidente do Sintracomec-Am
afirmou também que no ato político “não
havia bandido, mas sim pais de família
lutando pelos seus pagamentos, para
sustentar suas esposas e filhos e manter
suas contas em dia em seus lares”. “Por
isso não dá pra entender o por quê da
tropa da Polícia Militar chegar de maneira
tão violenta no local”, acrescentou.

O major Santiago, que ouviu o
depoimento, informou que a sindicância
será encaminhada para o Comando Geral
da PM e, assim que for concluída, serão
tomadas as medidas disciplinares e
punitivas aos PMs envolvidos no episódio. 

Presidente do Sindicato, Cícero
Custódio cobrou punição exemplar
aos PMs envolvidos na agressão
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Reunião da ICM aconteceu nos dias  2 e 4 de fevereiro em Buenos Aires e contou com a presença da Conticom

E

INTERNACIONAL DA CONSTRUÇÃO E DA MADEIRA FORMA
REDE DE COMUNICAÇÃO E CAMPANHAS NA AMÉRICA LATINA

ntre os dias 2 e 4 de fevereiro, Bue-
nos Aires, capital da Argentina, re-
cebeu 34 representantes dos depar-

tamentos de imprensa das afiliadas da
Internacional de Trabalhadores da Cons-
trução e Madeira (ICM). O encontro visa-
va a criação de uma rede de comunicado-
res e organizadores de campanhas que
trabalharão com todas as ferramentas de
comunicação e informação, incluindo as
novas tecnologias da informação, em três
idiomas (espanhol, inglês e português).

O evento foi inaugurado pelo presiden-
te do Comitê Regional da ICM, Gerardo
Martinez, que também é secretário-geral
do Sindicato dos Trabalhadores da Cons-
trução da República Argentina (UOCRA) e
o representante Regional, Nilton Freitas. 

DIVULGAÇÃO - O objetivo da Rede é
apoiar a implementação de campanhas na-
cionais, internacionais, regionais e globais
promovidas pela ICM com suas afiliadas
nos próximos anos. A Rede visa divulgar
amplamente os chamados de ação de so-
lidariedade (Actue Ahora), bem como cam-
panhas que atualmente a ICM organiza a
nível global: o cartão vermelho para a FIFA;
por melhores condições de trabalho dos
trabalhadores na Lafarge-Holcim; pelos
direitos dos trabalhadores migrantes; “o
valor do trabalho das mulheres” (Campa-
nha de igualdade no trabalho para as
mulheres), entre outros. 

Representantes sindicais da Argenti-
na, Bermuda, Brasil, Bolívia, Colômbia,
Costa Rica, Equador, El Salvador, Jamai-

ca e Panamá tiveram a oportunidade de
visitar o canal de televisão Construir TV,
do sindicato da construção do país, UO-
CRA, onde puderam conhecer o conteú-
do, o formato e propósitos gerais.

PARTICIPAÇÃO - A parte final do
workshop contou com a participação de
Kirstine Drew, assessora política do Co-
mitê Consultivo Sindical da Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), que explicou aos par-
ticipantes as diretrizes para as empresas
multinacionais estabelecidas pela OCDE,
instituição intergovernamental criada em

Com o painel da líder argentina Evita Perón ao fundo, sindicalistas dão
cartão vermelho para a Fifa. Campanha global da ICM ganha força

1961 para promover políticas para melho-
rar o bem-estar econômico e social das
pessoas em todo o mundo. 

Camila Severo, da assessoria da
Conticom, falou sobre o trabalho de
comunicação da Confederação

Os movimento sociais estão mobiliza-
dos para barrar a privatização de sete
empresas distribuidoras de energia. A in-
tenção de colocar as empresas à venda
foi anunciada pelo governo federal no pri-
meiro semestre do ano passado.

Desde a decisão da Eletrobrás, CUT,
CTB, Conlutas e movimentos sociais como
o Movimento dos Trabalhadores Sem-Ter-
ra (MST) e Movimento dos Atingidos por
Barragens (MAB) têm realizado manifes-
tações contra a venda. A mais recente
ocorreu no dia 3, em Goiânia, durante au-
diência pública convocada pelo BNDES
para dar início ao processo de privatiza-
ção da CEL-D.

AUDIÊNCIA - “O que era pra ter sido
uma audiência pública para oficializar a pri-
vatização da CELG, empresa de distribui-
ção de energia de Goiás, foi na verdade
uma audiência privada. Menos de cem pes-

SINDICATOS E ENTIDADES SOCIAIS  CONTRA A
PRIVATIZAÇÃO DAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA

soas, muitas delas assessores do go-
verno do estado, lotaram o pequeno au-
ditório da Associação Comercial, Indus-
trial e de Serviços de Goiás (ACISG)”,
relata o boletim do Coletivo Nacional dos
Eletricitários (CNE). O CNE reúne lide-
ranças sindicais que atuam nas 14 es-
tatais do sistema Eletrobrás.

UNIDADE - “Enquanto isso, mais de
dois mil trabalhadores e trabalhadoras de
vários estados do País, representados pe-
las centrais sindicais CUT, CTB, CONLU-
TAS, a CNU, FNU, FURCEN, FISENGE,
FNE e CNE, juntamente com militantes
dos movimentos sociais como MAB e
MST foram barrados na entrada da Asso-
ciação Comercial, Industrial e de Servi-
ços de Goiás (ACISG) e tiveram que pro-
testar do lado de fora”, continua o bole-
tim, que termina dizendo “PRIVATIZA-
ÇÃO É GOLPE E TRAIÇÃO!”.

INGERÊNCIA - Além da distribuido-
ra de Goiás, estão na mira dos privatis-
tas as estatais do Amazonas, Alagoas,
Rondônia, Acre, Piauí e Roraima. A FNU
crê que a melhora na gestão dessas
empresas pode equacionar resultados
financeiros insuficientes registrados no
exercício anterior. Pereira, da FNU,
aponta excesso de ingerência política
dos governos estaduais na administra-
ção, por terem a primazia de indicar ges-
tores nas distribuidoras. Entre os proble-
mas, ele aponta a inadimplência dos usi-
neiros alagoanos do setor canavieiro.


