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CONTICOM/CUT, FEDERAÇÃO E SINDICATOS DO MS
CONTRA O ARROCHO E A INTRANSIGÊNCIA PATRONAL
Unidade e mobilização para avançar
Dirigentes da Conticom/CUT foram a Cam-
po Grande na semana passada manifes-
tar apoio à luta dos sindicatos cutistas e
da Federação dos Trabalhadores nas In-
dústrias da Construção e do Mobiliário do
Mato Grosso do Sul (Fetricom) contra o
arrocho salarial e por melhores condições
de vida e trabalho para a categoria.

NEGOCIAÇÃO - A reunião com a enti-
dade patronal (Sinduscon), marcada para
a tarde de quinta-feira (6) não ocorreu por-
que o negociador oficial dos empresários
faltou, mandando um simples emissário.

Com cerca de 120 mil operários na base
e 16 sindicatos filiados, a Fetricom defen-
de a necessidade do diálogo e condena a
intransigência patronal. Segundo a Fetri-
com, como o acordo fechado pelos pa-
trões com o sindicato dos trabalhadores
da capital ficou muito abaixo das expec-
tativas, o Sinduscon pretende reproduzi-
lo para os demais, o que é inaceitável.

SOMATÓRIA - O presidente recém elei-
to da Fetricom, Webergton Sudário, que
está à frente do comando de mobilização
no Estado, avalia que a representação da
Conticom, pelo secretário de Políticas Sin-
dicais e Sociais, Luiz Carlos de Queiroz
(Luizinho), e pelo secretário de Finanças,
Valdemir Oliveira (Popó), é um componen-
te novo, que ajuda na pressão sobre os
setores mais reacionários e recalcitrantes
do empresariado, avessos à negociação.

SOLIDARIEDADE - “Além do apoio à
campanha salarial dos companheiros,
estamos fortalecendo a mobilização para

o 18 de maio, Dia Nacional de Paralisa-
ções e Mobilizações convocado pela CUT
pela redução da jornada de trabalho para
40 horas semanais, que vai envolver o con-
junto das categorias”, destacou Luizinho.
Popó reafirmou o compromisso da dire-
ção da CUT-MS, plenamente envolvida para
o sucesso do movimento dos trabalhado-
res da construção e da madeira, dando
uma perspectiva de classe à luta.

PROPOSTAS - Na pauta da nova ges-
tão da Fetricom estão o aumento da fisca-
lização nos canteiros de obra para garantir
o cumprimento das normas de segurança
e a saúde no ambiente de trabalho.

MAIS SEGURANÇA - De acordo com
dados dos ministérios da Previdência So-
cial e do Trabalho e Emprego de 2008, o
setor é o sétimo no ranking de acidentes
de trabalho entre as atividades econômi-
cas do Brasil. Os acidentes mais comuns
são quedas de andaime, choque elétrico,
soterramento e pancadas quando o traba-
lhador é atingido por algum objeto.

Para Webergton Sudário, “a redução da
informalidade aliada à modernização dos
equipamentos de segurança e profissio-
nalização dos trabalhadores reduziria os
índices de acidentes, que multiplicam le-
sões, mutilações e mortes”.

Os diretores da Conticom Luiz de Queiroz
(Luizinho) e Valdemir Oliveira (Popó) com
o presidente da Feticom-MS, Webergton
Sudário, e demais lideranças do Estado

RECIFE - Com 40 cruzes fincadas na areia da Praia de
Boa Viagem, simbolizando o número de operários da cons-
trução mortos em acidentes nos canteiros de obras du-
rante os últimos cinco anos em Pernambuco, o Sindicato
Marreta marcou as atividades do Dia Mundial em Memó-
ria das Vítimas de Acidentes de Trabalho, 28 de abril.

Presidido pela companheira Dulcilene Morais, o Marre-
ta também coman-
dou passeata até a
Assembleia Legis-
lativa de Pernambu-
co, onde participou
de audiência públi-
ca sobre Mutilações
e Mortes na Indús-
tria da Construção.

40 CRUZES NA AREIA DE BOA VIAGEM LEMBRAM
OPERÁRIOS DA CONSTRUÇÃO MORTOS EM OBRAS



O
s 15 mil trabalhadores das obras de
ampliação e da manutenção da Refi-

naria Presidente Getúlio Vargas (Repar),
em Araucária-PR, começaram a negociar
uma pauta comum para renovação do Acor-
do Coletivo de Trabalho.

Ao unir os operários da construção e
montagem industrial, vigilantes e petrolei-
ros, o movimento fortalece a pressão so-
bre as empresas e consórcios das obras,
analisa Domingos Oliveira Davide, presi-
dente do Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção Civil de Curitiba
(Sintracon).

Para o presidente estadual da Central
Única dos Trabalhadores (CUT), Roni Bar-
bosa, “a assembleia estampou a determi-
nação dos trabalhadores e a disposição
de luta para a campanha deste ano. Saí-
mos motivados para as negociações”.

PAUTA - Conforme Domingos, as prin-
cipais reivindicações são a reposição sa-
larial da inflação pelo INPC, estimada em
4,97% em 1° de junho (data-base da ca-
tegoria), ganho real nos vencimentos de
20%, Participação nos Lucros e Resulta-
dos com 70% fixos e 30% vinculados às
metas das empresas – hoje é o inverso,
horas extras de 100% em dias normais e
de 200% nos domingos e feriados, cesta
natalina de R$ 200 e ajuda de custo no
valor de R$ 500.

O presidente do Sintracon Curitiba ava-
lia que a massiva presença na assembleia
do dia 29 de abril mostra que há uma de-
cisão clara de avançar nas cláusulas,

“mesmo que para
isso seja necessá-
rio repetir o movi-
mento grevista de-
sencadeado duran-
te 20 dias no ano
passado e que re-
sultou em aumento
de 10% e vale com-
pra de R$ 150,00”.

A CUT-PR, o Sin-
tracon, o Sindicato
da Manutenção e
Montagem (Sind-
mont), o Sindicato
dos Trabalhadores da Construção Pesa-
da do Paraná (Sintrapav) e as demais en-
tidades que representam os trabalhado-
res terceirizados da Repar começarão
agora a negociar.

CUT - “A maior parte dos sindicatos é
filiada à CUT, o que torna mais fácil e ob-
jetiva a mobilização. Foi muito marcante
a decisão da Procuradoria do Trabalho du-
rante a 1ª rodada de negociação em 2009,
quando o sindicato patronal da montagem
tentou tirar a CUT da mesa. A procurado-
ria não só reiterou que a coordenação da
entidade era legítima, por tratar-se de uma
central legalizada, como exercia lideran-
ça de respeito sobre os sindicatos que ali
atuavam”, ressaltou Domingos.

De acordo com o diretor do Sintrapav e
vice da CUT-PR, Raimundo Ribeiro
(Bahia), “os milhares de presentes à as-
sembleia deixaram claro que ou sai a ne-

15 MIL MOBILIZADOS POR MAIS
PLR E AUMENTO REAL NA REPAR

gociação ou a obra será parada”. Além de
“bom reajuste e da valorização do piso,
precisamos acabar com as distorções”.

DESRESPEITO - Segundo Bahia, bur-
lando a lei e a Norma Regulamentadora
sobre os alojamentos, as empresas não
estão disponibilizando condições dignas,
contratando hotéis e pousadas superlota-
das, com preços elevados, que não aten-
dem minimamente as necessidades. “O
problema é grave pois temos quartos com
quatro, sete e até oito trabalhadores, o que
causa muitos transtornos, além da falta
de lavanderia, banheiro, bebedouro e re-
feitório”, denunciou.

ABUSO - A situação de descalabro é
tão evidente, sublinhou Bahia, que o Mi-
nistério Público do Trabalho intimou 16 em-
presas a se explicarem, pois denúncias
foram constatadas sem que as providên-
cias tenham sido tomadas.

 Uma prova de aversão ao diálogo e à
própria democracia foi dada pela Mendes
Júnior, diga-se de passagem uma das
empresas que têm lucrado os tubos com
os investimentos governamentais no se-
tor. No Terminal Aquaviário Barra do Ria-
cho, em Aracruz (Projeto 587 da Petro-
brás), após uma paralisação de 18 dias,
a Mendes Júnior teve o desplante de de-

TRABALHADORES PARAM MAIS DE 95% DAS OBRAS DE VITÓRIA-ES
Os cerca de 70 mil operários da

construção civil e da montagem in-
dustrial do Espírito Santo entraram em
greve por tempo indeterminado, quin-
ta-feira (6), contra o arrocho salarial
e a negligência patronal, paralisando
mais de 95% das obras na grande
Vitória. O movimento cresce no inte-
rior a partir de fortes mobilizações nos
municípios de Anchieta e Aracruz.

AÇÃO - O presidente do Sintra-
const-ES, Paulo Cesar Borba (Cario-
ca), destacou que a postura intransi-
gente do patronato, como a manifes-
tada pela Mendes Júnior, que demitiu re-
centemente até cipeiros, não contribui para
o diálogo e frisou que sem negociação não

existe data para o fim do movimento. “Nós
estamos aqui porque queremos seguran-
ça de qualidade em nosso serviço, plano

de saúde e seguro de vida gratui-
tos, pagamento de Participação por
Resultados (PR), aviso prévio inde-
nizado, cartão-alimentação, além
do reajuste salarial de 15%. Vamos
ficar parados até conseguirmos o
que queremos”, declarou.

WALDIR - Na avaliação do se-
cretário de Formação da Conticom/
CUT, Waldir Maurício, o movimen-
to só foi desencadeado pela insen-
sibilidade dos empresários que con-
tinuam se negando a dividir o bolo,
mesmo tendo ampliado imensa-

mente os lucros no período, com o forta-
lecimento dos investimentos públicos e
a ampliação do crédito para construção.

CRIME ANTISSINDICAL: MENDES JÚNIOR DEMITE ATÉ CIPEIRO
mitir cinco cipeiros por “justa causa”, de-
vido à sua participação em uma mobiliza-
ção que havia garantido aumento real de
salário. O Sindicato já entrou na Justiça
pela reintegração imediata dos compa-
nheiros, denunciando que o objetivo da de-
missão foi desmobilizar a categoria, con-
figurando uma prática antissindical.

Carlos Eustáquio, vice-presidente da

Comissão Interna de Prevenção de Aci-
dentes da Mendes Júnior lembra que “fe-
chado o acordo na Promotoria, regressa-
mos à obra. Assumimos a gestão da Cipa
e tínhamos um curso para iniciar. Então
fomos comunicados pela empresa que
‘não queria mais estes cinco cipeiros’.
Com o apoio do Sindicato, vamos à Jus-
tiça contra esta arbitrariedade”, frisou.

Raimundo Ribeiro (Bahia), vice-presidente da CUT-PR

e diretor do Sindicato da Construção Pesada

Operários reivindicam a sua parte do bolo


