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Descumprimento da Convenção Coletiva quanto à melhoria nas condições precárias dos alojamentos levou seis mil à greve

Cerca de seis mil trabalhadores que
atuam na construção da fábrica de fer-

tilizantes da Petrobrás em Três Lagoas/
MS paralisaram suas atividades desde o
dia 17 de junho por descumprimento da
convenção coletiva no que diz respeito à
melhora dos alojamentos. Cerca de dois
mil destes operários precisavam e mora-
vam em alojamentos da obra, que se en-
contravam em situação precária.

As empresas (UFN3 e mais quatro em-
preiteiras) não quiseram negociar a pauta
da categoria, que continha, além de me-
lhoras nos alojamentos, reajuste salarial,
usando a força policial para reprimir e pren-
der quem se recusava a voltar ao trabalho
sem negociação.

EMPRESAS NA CONTRAMÃO - Para
o presidente da Conticom, Claudio da Sil-
va Gomes, que acompanhou a greve de
perto, a decisão das empresas foi “com-
pletamente equivocada, enquanto o gover-
no federal faz um esforço na criação de
diálogo com a construção da mesa tripar-
tite e do Compromisso Nacional”.

No dia 28 de junho o Ministério Público
do Trabalho (MPT), por meio de uma deci-
são judicial, determinou a todos que re-
tornassem ao trabalho, sem reajuste e
sem melhoria nos alojamentos.Para We-
bergton Sudário, presidente da Federação
dos Trabalhadores nas Indústrias da Cons-
trução, Mobiliário e Montagem Industrial
do Mato Grosso do Sul (Fetricom), "a Jus-
tiça se atentou apenas para a parte eco-
nômica da pauta, prejudicando os traba-
lhadores".

Os trabalhadores descontentes com a
determinação do MPT decidiram continu-
ar em greve para tentar forçar uma nego-
ciação, o que não aconteceu. Dias depois,
como a empresa disse que não pagaria
nem vale alimentação, nem salário refe-
rente ao mês de greve, um grupo exaltado
se revoltou e ateou fogo nos alojamentos
e ônibus.

REMOÇÃO - Os trabalhadores foram
então removidos e levados a alojamentos
provisórios dentro da cidade. Cerca de 200
foram desligados e mandados para Cam-
po Grande, onde fariam a homologação e
receberiam passagens de volta às suas
casas. Na sexta-feira (5), tendo que dei-
xar o hotel sem terminar de fazer a homo-
logação e receber as suas passagens, o
grupo foi encaminhado pela Fetricom para
a Federação dos Professores, onde rece-
beram alimentação. Os demais começa-
ram a voltar ao trabalho e aguardam a ne-
gociação.

Gilson Brito, presidente do Sintricom de Três Lagoas, comanda protesto
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SINDICATO SUL FLUMINENSE ARRANCA ATÉ 12,5% NOS
SETORES DE MÁRMORES, GRANITOS, ROCHAS E AFINS
Conquistas serão retroativas a 1º de Maio

QUEDA DE PILAR DA PONTE SOBRE O RIO PIRACICABA/SP MATA CINCO OPERÁRIOS
No dia 1º de julho a que-

da de um pilar de sustenta-
ção na ponte sobre o Rio Pi-
racicaba provocou a morte
de cinco operários e deixou
outros cinco feridos no inte-
rior paulista. A superinten-
dência do MTE de São Pau-
lo embargou a obra e garan-
tiu que será rigorosa com a
empresa responsável pelas
obras.

IRREGULARIDADES - A
Construtora Tardelli, empre-
sa responsável pelas obras do novo anel
viário de Piracicaba, já havia recebido mais

A diretoria do Sindicato dos Trabalha-
dores da Construção Civil, Montagem

e Construção Pesada do Sul Fluminense
fechou a convenção coletiva de 2013/2014
dos setores de mármores, granitos e áreas
afins, garantindo reajustes de até 12,5%
nos pisos. A concessão de vale transpor-
te no percentual de 3% e de alimentação

para os funcionários das empresas, a par-
tir de 25 empregados, são outras conquis-
tas que integram as 52 cláusulas da con-
venção coletiva.

“O reajuste de 2,5% que será agrega-
do aos pisos salariais dos trabalhadores
a partir de março de 2014 foi outro ganho
significativo desta convenção”, informa o
presidente do sindicato, Dejair Martins.

Para os que ganham acima dos pisos, o
percentual de reajuste será de 7,5%.

MELHORIAS - Os ganhos conquista-
dos serão retroativos a 1º de maio e bene-
ficiarão mais de 500 trabalhadores atuan-
tes na base territorial da entidade, forma-
da pelos municípios de Volta Redonda,
Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Porto
Real, Quatis e Rio Claro.

EM GREVE, OPERÁRIOS DA SAMARCO EM ANCHIETA-
ES COBRAM POSICIONAMENTO DA PREFEITURA

Na última sexta-feira (5) a greve dos trabalhadores da construção
da Usina da Samarco em Anchieta/ES completou 15 dias. As princi-
pais reivindicações do movimento são adiantamento de fim de obra,
reajuste na participação nos resultados, maior adicional de hora ex-
tra, reajuste de alimentação para os trabalhadores alojados, cesta de
Natal e dias parados.

Na quinta-feira (4) houve uma passeata de 10 quilômetros dirigida
pelo Sindicato da Construção Civil (Sintraconst/ES) que chegou até a
prefeitura. Os trabalhadores reivindicam um posicionamento da pre-
feitura frente aos acontecimentos e a criação de uma secretaria e um
conselho municipal de trabalho. Trabalhadores realizaram passeata de 10 km

COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO DO SENADO APROVA PL
QUE REDUZ PESO MÁXIMO CARREGADO INDIVIDUALMENTE PARA 30 QUILOS

A Comissão de Trabalho, Administra-
ção e Serviço Público aprovou o Projeto
de Lei 5746/05, do Senado, que reduz
de 60 para 30 quilos o peso máximo que
um trabalhador poderá carregar individu-
almente em serviços braçais.

PREVENÇÃO - O objetivo é evitar aci-
dentes e garantir melhores condições de

trabalho a categorias como a dos estiva-
dores, operários da construção civil, tro-
peiros, mineiros, garimpeiros e trabalha-
dores do setor de carga e descarga. De
acordo com a proposta, as empresas te-
rão um ano de prazo para se adaptarem à
exigência.

A proposta do Senado, que tramita em

regime de prioridade, já havia sido rejei-
tada pela Comissão de Agricultura, Pe-
cuária, Abastecimento e Desenvolvimento
Rural em dezembro de 2007. Como ago-
ra foi aprovada pela Comissão de Traba-
lho, seguirá para o Plenário, após a aná-
lise da Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania.

de 40 autuações do Ministério do Traba-
lho referentes a diversas  irregularidades

com relação à saúde e se-
gurança dos trabalhadores,
além de ter sido responsa-
bilizada por um acidente em
maio deste ano que feriu gra-
vemente dois operários no
mesmo local.

CRIME - O superinten-
dente, Luiz Medeiros afir-
mou que "num caso como
este que envolve morte de
trabalhadores não se pode
falar em fatalidade. É preci-
so apurar as causas, os res-

ponsáveis e os erros que provocaram essa
tragédia".

Construtora Tardelli já havia recebido mais de 40 autuações

O Sindicato dos Trabalhadores da
Construção Civil de Manaus-AM fechou
a convenção coletiva da Construção Ci-

SINDICATO DA CONSTRUÇÃO DE MANAUS FECHA CONVENÇÃO COLETIVA
vil, Montagem e Manutenção Industrial. O
acordo prevê um reajuste de 8,8%, convê-
nio com o SESI, plano de saúde, kit bebê,

kit mãe, cesta básica de R$83,00, cesta
natalina, entre outros. Os demais bene-
fícios foram mantidos.


