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SINDICATO DE CAMPINAS AGE E IMPEDE QUE “GATO”
MANTENHA OPERÁRIOS EM CONDIÇÕES SUB-HUMANAS
“Alojamento” da Apedrosa Construções não tinha  banheiro, janelas, chuveiro nem cama

Acionado para fiscalizar um alojamen-
to no bairro Novo Mundo, em Campinas,
terça-feira (19), o Sindicato dos Trabalha-
dores da Construção Civil de Campinas e
Região, através do seu diretor, Paulo Mar-
tins, encontrou nove operários vivendo em
condições sub-humanas. O alojamento
não tinha banheiro, janelas, chuveiro, nem
camas.

Na noite anterior, o "gato", conhecido
por Edmilson, dono da Apedrosa Constru-
ções, terceirizada que contratou os traba-
lhadores, trancou o alojamento com ca-
deado e deixou todos dormindo na rua,
sem comida nem banho. Tudo porque ha-
viam reclamado das condições de aloja-
mento e trabalho, uma vez que a Apedro-
sa não cumpria com as cláusulas sociais
e econômicas previstas na Convenção
Coletiva.

Após expor a gravidade da situação e
cobrar as obrigações trabalhistas da PDG,
responsável pela obra do conjunto de re-
sidências no Jardim Santa Genebra, o
Sindicato chegou a um acordo para resol-
ver a situação. A PDG se comprometeu a
fornecer alojamento, café da manhã, café
da tarde e outras obrigações trabalhistas,
como o pagamento dos dias trabalhados.
O sindicato vai acompanhar o desdobra-
mento do compromisso assumido pela
PDG.

Na avaliação de Paulo Martins, a pres-
são desde os canteiros de obra é funda-
mental. "Os companheiros e companhei-
ras não podem deixar a situação chegar
aonde chegou, precisam denunciar quan-
do o gato descumprir o acordo, não po-
dem ter medo. Ajudamos a construir este
país e nenhum trabalhador pode sofrer esta
humilhação, denunciem!", frisou

Pela 4ª vez no ano os operários de um
dos maiores empreendimento do progra-
ma Minha Casa Minha Vida, em Suza-
no, estão em greve. Desde a semana pas-
sada os trabalhadores cruzaram os bra-
ços por falta de pagamento, o último efe-
tuado foi no mês de abril e depois “só
promessas”, relatou o operário José Mau-
rino. A YPS, responsável pela obra, dis-
se que os atrasos acontecem porque a
construtora não tem fluxo de caixa e só
consegue liberar o pagamento quando re-
cebe da Caixa Econômica Federal.

Luiz Queiróz, secretário geral do Sin-
dicato dos Trabalhadores da Construção
e do Mobiliário de Mogi das Cruzes, Su-
zano e Região, e vice-presidente da Con-
ticom, esteve no local e informou que este
tipo de situação é recorrente nas obras
do programa do governo federal. “A recla-
mação dos trabalhadores é o atraso de

TRABALHADORES PARAM OBRA PELA 4ª
VEZ NO ANO POR ATRASO DE PAGAMENTO
Operários denunciaram que o último pagamento ocorreu no mês de abril

pagamento, e as empresas dizem que não
conseguem pagar sem receber da CEF”.

Por sua vez, a Caixa Econômica in-
formou que os repasses estão dentro do
previsto. Segundo informações do sindi-
cato, nos últimos dias os trabalhadores
receberam apenas parte dos atrasados,
e continuam em greve.

TRÊS BARRAS-SC: MOBILIZAÇÂO ARRANCA  9% DE AUMENTO- Com apoio
da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção, do Mobiliário e da
Madeira (Fetracom/CUT-SC) e do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Cons-
trução Pesada (Sintrapav-SC), operários foram à luta e conquistaram 9% de aumento.

Vice-presidente da Conticom,
Luizinho alerta: problema é
recorrente no programa federal

NOTA OFICIAL DA CUT CONDENA GOLPE NO PARAGUAI
Em nota oficial lançada na sexta-fei-

ra, antes dos congressistas consuma-
rem seu golpe contra o presidente cons-
titucional do Paraguai, Fernando Lugo,

a CUT Brasil alertou que "setores
oligárquicos da ultradireita atentam con-

tra a democracia e a soberana vontade
do povo paraguaio expressa nas urnas".

Para a CUT, as conquistas democráti-

cas obtidas em 2008, que levaram Lugo à
Presidência, devem ser respeitadas. “É
inadmissível que uma elite saudosa do
passado ditatorial, que vive às custas do
Estado sem pagar impostos e à base da
superexploração dos trabalhadores, patro-
cine uma agressão que tem por única fi-
nalidade a manutenção de suas benesses
com a supressão de direitos do povo”.
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Segundo a Defesa Civil todos eram terceirizados. Usina fechou
vala na tentativa de dificultar a apuração de responsabilidades

ESCORAMENTO DEFICIENTE DEIXA CINCO MORTOS E
QUATRO FERIDOS NA USINA LINS, NO INTERIOR PAULISTA

Um deslizamento de terra numa usi-
na na cidade de Lins, no interior
paulista, deixou cinco trabalhado-

res mortos - entre eles um engenheiro - e
quatro feridos na tarde de segunda-feira
(18). Segundo informações da Defesa Ci-
vil, os trabalhadores eram da Usina Lins e
de duas terceirizadas e estavam numa vala
instalando tubulações para drenar água,
quando o solo desmoronou e os soterrou.
O buraco tinha cerca de cinco metros de
profundidade, e foi aberto sem o
escoramento necessário. Os quatro ope-
rários resgatados com vida, após dois
deslizamentos de terra, passam bem.

PRESENÇA - O Sindicato dos Traba-
lhadores da Construção e Mobiliário de
Bauru e Região esteve no local, na ma-
nhã de terça-feira (19), acompanhado pelo
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE),
que somente foi informado do acidente

após contato da entidade.
Segundo Aloísio Costa, dire-
tor de Saúde e Segurança do
sindicato, o procedimento da
Usina Lins foi completamen-
te irregular, o que dificulta a
definição das responsabilida-
des e também uma avaliação
das irregularidades quanto às
condições de saúde e segu-
rança. "Quando chegamos
ao local, a vala já tinha sido
fechada e as atividades re-
tomadas", declarou Aloísio.

AUTUAÇÃO - O MTE vai
autuar a empresa por não ter
sido avisado do acidente e por ter
reiniciado o trabalho sem a devida libera-
ção. Foi iniciada uma fiscalização conjunta
do MTE com o sindicato para averiguar as
razões da tragédia.

SAFADEZA - Conforme Aloisio, a Usi-
na Lins e as empresas terceirizadas es-
tão tentando tirar o corpo fora, responsa-
bilizando o engenheiro morto como o úni-
co culpado pelo acidente.

Dois operários morreram
sexta-feira (22) em novo aciden-
te nas obras de construção do
Metrô de São Paulo, após uma
grua ter despencado sobre
eles. A tragédia aconteceu nas
obras da futura estação Euca-
liptos da linha 5-lilás, em Moe-
ma, na zona sul da capital. Um
helicóptero foi enviado ao local
para resgatar os trabalhadores
feridos.

Entre outros crimes envol-
vendo o desprezo pela vida, es-
tampada na falta das mínimas
condições de saúde e seguran-
ça aos trabalhadores, 22 pessoas foram
soterradas em janeiro de 2007 quando o

Por irresponsável economia com o escoramento,
a terra cedeu e soterrou 22 pessoas em 2007

GRUA DESPENCA E MATA MAIS DOIS OPERÁRIOS
NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO METRÔ DE SP

piso cedeu por economia no escoramen-
to e foi aberta uma imensa vala.

Desprezo pela vida e com as mínimas condições de segurança são a marca
do criminoso desgoverno tucano e de suas empresas terceirizadas

Estudo do Sebrae em parceria com
a Fundação Getúlio Vargas (FGV) apon-
ta que a Copa do Mundo de 2014 criará
106 excelentes oportunidades para as
pequenas empresas do setor de madei-
ra e móveis, principalmente no período
que antecede o evento. Segundo o
“Mapa de Oportunidades para as Micro
e Pequenas Empresas nas Cidades-
Sede”, as perspectivas mais promisso-
ras no setor estão nas atividades de fa-
bricação, insumos e projetos.

COPA DE 2014 IMPULSIONA
O CRESCIMENTO DO SETOR
DE MADEIRA E MÓVEIS

VITÓRIA EM RIO VERDE-MS

Ganância e irresponsabilidade do capital  têm
multiplicado o número de trabalhadores mortos

Comandada pelo companheiro Corum-
bá, a chapa cutista venceu com 64% dos
votos a eleição
do Sindicato
dos Trabalha-
dores da Cerâ-
mica e Olaria
de Rio Verde
de Mato Gros-
so. Formada
pelos patrões,
a chapa de
oposição tinha
sete gerentes
e um mar de dinheiro para comprar votos.
A Conticom agradece a forte presença dos
sindicatos cutistas da região, a CUT-MS
e a todos os colaboradores e membros
da chapa, que juntos fizeram o diferencial
e garantiram mais uma vitória operária.

Chapa cutista venceu
com 65% dos votos


