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ASSEMBLEIA DE 15 MIL NO COMPLEXO PETROQUÍMICO
DO RIO DE JANEIRO APROVA GREVE E ISOLA VÂNDALOS
Trabalhadores do Comperj fazem baderneiros que incendiaram carro do Sindicato se retirarem da assembleia

Na última terça-feira (11) ocorreu uma
nova assembleia no Complexo Pe-
troquímico do Estado do Rio de

Janeiro (Comperj) que contou com a pre-
sença de cerca de 15 mil trabalhadores.
Na oportunidade, o mesmo grupo de vân-
dalos que causou tumulto em 2012 - liga-
dos a partidos que de tão à esquerda de-
fendem os interesses da direita - tentou
novamente induzir os operários à bader-
na. O oportunismo  quase gerou novo con-
flito. Depois de ser desmascarado e igno-
rado, o grupelho se retirou da assembleia.

CLAUDINHO - O presidente da Conti-
com/CUT, Claudio da Silva Gomes, co-
mentou que "quando os trabalhadores per-
ceberam que os ‘desbotados’ (porque nun-
ca tomaram sol à que são submetidos os
que de fato trabalham no Comperj) não
eram trabalhadores, embora estivessem
de uniforme, perceberam também que
suas propostas eram tão falsas quanto
eles, e os isolaram".

Na assembleia, dirigida pelo Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias da Cons-
trução Civil de São Gonçalo, os operários

Na quarta-feira passada (5) o Sindicato se deslocou com um carro de som ao
Comperj para passar informações sobre a campanha salarial, quando um grupelho
radical promoveu tumulto e baderna incendiando o carro de som da entidade.

No dia seguinte, o Sindicato estava na portaria informando a categoria e nova-
mente compareceu este mesmo grupo fazendo tumulto. Nesta mesma ocasião,
dois indivíduos em uma motocicleta dispararam contra as pessoas presentes no
ato, atingindo dois trabalhadores.

FALSIDADE - Acuado pela categoria, o grupelho acusou a direção do sindicato,
o que é suspeito, uma vez que a entidade sempre promoveu estas atividades sem
que nunca tenha ocorrido qualquer tipo de incidente desta natureza.

O Sindicato registrou boletim de ocorrência pedindo que as autoridades policiais
adotem providências urgentes a fim de identificar mandantes e autores dos dispa-
ros. Este clima de tensão e de terror não pode ser um fator inibidor e de intimidação
na luta dos trabalhadores.

decidiram entrar oficialmente em greve. A
empresa já entrou com pedido de dissídio
coletivo. E uma audiência conciliatória foi
marcada para a quarta-feira (12) no Tribu-
nal Regional do Trabalho.

OBSTRUÇÃO - Os patrões obtiveram
um interdito proibitório, impedindo a obs-
trução de todas as vias de acesso ao Com-
perj. O Sindicato argumenta que como as

assembleias são feitas em vias públicas,
que não são propriedade particular, o inter-
dito não pode ser aplicado nesta situação.

DEMOCRACIA - Uma nova assembleia
está marcada para a próxima terça-feira
(18), onde será informado aos trabalhado-
res os encaminhamentos da negociação
ou uma eventual proposta, se for apresen-
tada pelas empresas.

SINDICATO REGISTRA BOLETIM DE OCORRÊNCIA

As eleições da Federação dos Traba-
lhadores nas Indústrias da Construção
Civil e do Mobiliário de Mato Grosso do
Sul (Fetricom) aconteceram na sexta-fei-
ra (7), das 9h às 15h, na sede da entida-
de, na rua dos Pinheiros, 51, em Campo
Grande, com a vitória da chapa da CUT,
liderada pelo companheiro Webergton
Sudário (Corumbá). A chapa cutista der-
rotou a da oposição, ligada à Força, e di-
rigirá a entidade na gestão 2014-2018.

Após a suspensão da apuração do plei-
to na última sexta, a contagem dos votos
foi realizada nesta segunda-feira (10), pela
manhã, na sede, e sob os cuidados do
Ministério Público do Trabalho, conforme
decisão judicial.

Após a apuração, Corumbá afirmou
que "apesar de toda a truculência da opo-
sição, calúnia e difamação, o resultado
da urna veio demonstrar a vontade dos tra-
balhadores e dos maiores sindicatos do
ramo no estado. O resultado para nós é
muito positivo, a CUT-MS se fortalece e
nós vamos continuar a luta em defesa dos
operários do nosso ramo no estado".

CHAPA CUTISTA SUPERA TRUCULÊNCIA DA OPOSIÇÃO E
VENCE ELEIÇÃO DA FETRICOM NO MATO GROSSO DO SUL

Diretoria comandada por Webergton Sudário (Corumbá) comemora com as
presenças de Jacy Afonso, da CUT Nacional, Luiz Queiroz e Popó, da Conticom

VITÓRIA COLETIVA - Agradecendo
aos aliados e apoiadores de primeira hora,
o presidente reeleito saudou a todos os
que ajudaram na caminhada, frisando que
antes de tudo foi uma vitória da ação e do
compromisso coletivos. Corumbá citou no-
minalmente Iaci do Sindicato dos Bancá-

rios, Roberto da FETEMS, Alexandre do
SINTSS, Valter da Pesada, Osvaldo da Ali-
mentação de Terenos, e as presenças dos
companheiro Jacy Afonso dirigente nacio-
nal da CUT, Luizinho e Popó da CONTI-
COM, a CUT Estadual entre tantos outros
companheiros cutistas.
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OPERÁRIOS DA MRV PROTESTAM NO ESPÍRITO SANTO

Os trabalhadores da MRV fizeram
um protesto na terça-feira (4), pa-
ralisando a obra por um dia contra

a truculência. A empresa estava tentando
barrar a entrada de dirigentes sindicais e

de jornais informativos nas obras.
RETRATAÇÃO - De acordo com o di-

retor do Sintraconst/ES, Virley Santos, "a
MRV entrou em contato com o Sindicato
e mandou um email se retratando pela si-

tuação, autorizando a entrega de jornais
e a entrada de dirigentes no canteiro".

FIRMEZA - No dia seguinte, devido à
firmeza do Sindicato e à unidade dos tra-
balhadores, a situação foi normalizada.

Depois de tentar barrar entrada de dirigentes sindicais no canteiro, empresa teve de enfiar a viola no saco

Mais um operário terceirizado morreu
em obras da Copa do Mundo. Desta vez
foi na Arena Amazônia, estádio que está
sendo construído em Manaus. Antonio
José Pita Martins, de 55 anos, morreu en-
quanto desmontava peças de um guindas-
te, e uma delas caiu em sua cabeça. O

MORRE MAIS UM TERCEIRIZADO EM OBRAS DA COPA NO ARENA AMAZÔNIA
operário ainda foi resgatado com vida, mas
não resistiu à cirurgia diante da gravidade
do ferimento.

CRIME SEM CASTIGO - Apenas na
Arena Amazônia, responsabilidade da
construtora Andrade Gutierrez, esta já é a
quarta morte envolvendo operários.

De acordo com denúncias feitas à BBC
Brasil, os trabalhadores vêm sendo sub-
metidos a forte pressão para finalizar as
obras o mais rápido possível. Além da fal-
ta de segurança, alguns  terceirizados tam-
bém afirmaram estar com os salários atra-
sados.

O dirigente do Sindicato dos Trabalha-
dores da Construção Civil de Curitiba
(Sintracon), Frederico Amaral, foi impedi-
do de entrar na obra do edifício residencial
Villeneuve, de responsabilidade da
Fontoura Construções, localizado na re-
gião central de Pinhais, região metropoli-
tana de Curitiba.

SEM PROTEÇÃO - Ao investigar do lado
de fora da obra, Frederico percebeu que a
construção já estava na sexta laje e ainda
não contava com o bandejão (plataforma
de proteção) e também não havia o guar-

da-corpo. A ausência desses equipamen-
tos de proteção coletiva coloca em risco
a vida dos trabalhadores. Em conversas
com operários, o dirigente também soube
que as condições da obra são precárias,
não havendo refeitório nem bebedouros.

Frederico tentou exercer seu papel de
fiscalização das condições de trabalho,
direito do dirigente sindical previsto na clá-
usula 39ª da Convenção Coletiva de Tra-
balho da Construção Civil, mas foi impedi-
do pelo porteiro e pelo engenheiro da em-
presa. Diante do abuso de poder dos re-

PARANÁ: FONTOURA CONSTRUÇÕES BARRA ENTRADA DE SINDICATO POR TER ALGO A ESCONDER
presentantes da construtora, o Sindicato
acionou a Fontoura no Ministério do Tra-
balho e Emprego (MTE).

ABUSOS SE REPETEM - Em diversas
outras empreiteiras o problema se repete.
E a solução é sempre paliativa: as empre-
sas se fazem de desentendidas e assi-
nam um termo de “ajuste de conduta” no
Ministério do Trabalho, sendo que todas
têm ciência do livre acesso dos dirigentes
sindicais nos canteiros de obras. Depois
de algum tempo, voltam a desrespeitar o
direito sindical.

SOROCABA-SP: BRAÇOS CRUZADOS NA MUNHOZ INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS ARRANCAM MELHORIAS
Cerca de 200 trabalhadores da Munhoz Instala-

ções Industriais, em Sorocaba/SP, que presta ser-
viços à Companhia Brasileira de Alumínio (CBA),
entraram em greve e reivindicavam pagamento de
30% de adicional de insalubridade e periculosida-
de; hora de descanso após as refeicões, já que
perdem tempo com o deslocamento até o refeitó-
rio; adequacão do contrato de trabalho quanto ao
horário de entrada e saída.

PRESSÃO - Em abaixo-assinado, subscrito pela
maioria absoluta dos trabalhadores, eles decreta-
ram greve e acionaram o Sindicato. A empresa ra-
dicalizou e comunicou que não negociaria com gre-
vistas. Os trabalhadores se mantiveram firmes du-
rante uma semana de greve e conquistaram todas
as reivindicações.


