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2020ANOSANOS

DIRIGENTE DA CONTICOM E DA FETRICOM-MS, CORUMBÁ
SOFRE ATENTADO À BALA NA CIDADE DE TRÊS LAGOAS

Webergton Sudário, mais conhecido
como Corumbá, presidente da Fe-

deração dos Trabalhadores nas Indústrias
da Construção, Mobiliário e Montagem
Industrial do Mato Grosso do Sul (Fetri-
com) e secretário de Imprensa da Confe-
deração Nacional dos Sindicatos de Tra-
balhadores nas Indústrias da Construção
e da Madeira (Conticom/CUT), sofreu um
atentado à bala na noite desta quinta-feira
(18) no município de Três Lagoas, interior
do Mato Grosso do Sul. Os tiros (três na
porta e um na região superior em direção
à cabeça) por sorte não acertaram o diri-
gente, que conseguiu sair ileso.

Corumbá tem sido uma das lideranças
mais firmes e atuantes no processo de
denúncia das ações criminosas pratica-
das pelas empresas da região contra os
trabalhadores e a livre organização sindi-
cal, bem como da corrupção e das irregu-
laridades que resultaram na intervenção
do Ministério Público em dois sindicatos
locais ligados à Força Sindical.

Esta é mais uma clara tentativa de inti-
midação e atentado contra um dirigente
sindical da CUT e da Conticom que há
quase dois anos vem estabelecendo suas
bandeiras de luta em defesa dos direitos
dos trabalhadores na região, largados a
boa sorte e sofrendo com as condições
de trabalho precárias e sub-humanas.

Corumbá estava no município junta-
mente com Valdemir Oliveira (Popó), mem-

Violência teve como alvo um dos
companheiros mais atuantes no

processo de denúncia das práticas
criminosas de empresas da região,
que têm corrompido sindicalistas

bro da direção nacional da Conticom/CUT,
acompanhando e resolvendo a situação
dos companheiros que integram a chapa
de oposição no Sindicato dos Trabalha-
dores na Indústria da Construção Leve de
Três Lagoas que haviam sido despejados
da casa alugada pela Federação.

CARRO ALVEJADO - Quando estava
saindo do alojamento “Fazendinha” para
retornar à Três Lagoas, Corumbá foi sur-
preendido com a aproximação de um veí-
culo tendo o seu carro alvejado por diver-
sos disparos. O dirigente só conseguiu
escapar ileso após fugir pela porta do pas-
sageiro e se esconder em um matagal até
a chegada da polícia.

Em seguida, Corumbá foi encaminha-
do a Delegacia de Pronto Atendimento Co-
munitário (DEPAC) para fazer o registro
do ocorrido.

Vale ressaltar que o dirigente da Fetri-
com e Conticom/CUT tem sido uma das
figuras mais atuantes no processo de de-

núncia sobre corrupção e irregularidades
que resultou na intervenção por parte do
Ministério Público em dois sindicatos lo-
cais ligados à Força Sindical.

 OPOSIÇÃO À PELEGADA - Após a
intervenção, o Ministério Público convocou
as eleições no Sindicato dos Trabalhado-
res na Indústria da Construção Leve de
Três Lagoas, onde a CUT, Conticom e Fe-
tricom estão organizando uma chapa de
oposição com amplo apoio da categoria.

 A Conticom/CUT já entrou em contato
com José Lopez Feijóo, assessor especi-
al do ministro chefe da Secretaria-Geral
da Presidência da República, solicitando
uma intervenção junto ao governador do
estado para garantir a segurança de Co-
rumbá e dos demais companheiros.

 Ao mesmo tempo, a Confederação co-
brou apuração imediata das autoridades
competentes sobre tal crime, já que a
arma utilizada (calibre 40) é de uso exclu-
sivo das forças armadas.

Webergton Sudário (Corumbá) teve o seu carro crivado de balas

A Holcim antiga (Holderbank) mudou
para pior. A empresa que era um orgulho
para cidade de Pedro Leopoldo-MG por
pagar de forma razoável, respeitar os tra-
balhadores e a comunidade, agora só
pensa em diminuir custos, principalmen-
te sob direção do “Professor Pardal”,
Bernard Fontana, que toma decisões
sem pensar nas pessoas nem no res-
peito ao país, ao estado e à cidade onde
explora o calcário.

DESRESPEITO - Fontana foi o res-
ponsável pela criação do Crest (Centro
de Serviços Transacionais), que será um
centro administrativo montado fora do
Brasil, de preferência em países onde o

HOLCIN QUER TIRAR CENTRO ADMINISTRATIVO DO PAÍS
custo de salários, benefícios e impostos
sejam mais baratos. Isto significa acabar
com o C.A. (Centro Administrativo) em
Pedro Leopoldo, que coordena atualmen-
te a atividade da empresa.

TRAIÇÃO - Com esta atitude, a Hol-
cim está traindo os trabalhadores, a socie-
dade brasileira e o governo, pois a expan-
são de sua fábrica de Barroso vem sendo
feita com vultosos empréstimos do BN-
DES. Com a desativação do Centro, as de-
missões devem ser informadas em dezem-
bro. Até lá, todos os que trabalham no se-
tor terão a incerteza se seus empregos se-
rão mantidos, sem saber ao certo o núme-
ro de demitidos. A única certeza é que en-

quanto a empresa é beneficiada com re-
cursos públicos, planeja a transferência
da administração para outro país.

OPERAÇÃO TARTARUGA - A orien-
tação passada pelo Sindicato dos Tra-
balhadores nas Indústrias da Construção,
do Mobiliário e da Extração de Mármo-
re, Calcário e Pedras de Pedro Leopol-
do e Região (SINTICOMEX), que está de-
nunciando o caso às estruturas gover-
namentais, é que todos os funcionários
do C.A trabalharem em ritmo lento e se
preciso façam “operação tartaruga”. Para
o sindicato “é um completo absurdo a
falta de respeito e consideração aos tra-
balhadores e à comunidade”.

Apesar da injeção de recursos públicos do BNDES, empresa prepara demissões em massa em Pedro Leopoldo-MG



ITABORAÍ-RJ: FESTA DO SINTICOM REÚNE 18 MIL
Evento contou com ato político, shows e sorteios, envolvendo a categoria, familiares e a população local
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O Sindicato dos Trabalhadores da
Construção, Montagem, Manutenção

e Mobiliário de São Gonçalo, Itaboraí e Re-
gião (Sinticom) organizou no dia 13 de se-
tembro a 2ª Festa do Trabalhador da Cons-
trução e Montagem, em Itaboraí-RJ. O
evento contou a participação de cerca de
18 mil pessoas, congregando trabalhado-
res, familiares e também a população lo-
cal, que participou levando 1 kg de alimen-
to não perecível.

Além de muita diversão, os operários
que estavam com a contribuição em dia
com o sindicato puderam participar de sor-
teios de um carro, três motos e vários
outros prêmios.

Presidente do sindicato, Manoel Vaz
(Manoelzinho) avaliou que o evento foi
“muito positivo, além das expectativas.
Conseguimos cumprir o papel de chamar
a atenção para o setor da construção e
para esses trabalhadores como mola pro-
pulsora do desenvolvimento".

ALIMENTOS - No maior evento já rea-
lizado por um sindicato na cidade, foram
arrecadados mais de três toneladas de ali-
mentos não perecíveis que serão doadas
a uma creche local.

Também participaram das comemora-
ções Vagner Freitas, presidente da CUT
Nacional; Marcos Hartung, secretário de
formação da Confederação Nacional dos
Sindicatos de Trabalhadores nas Indústrias
da Construção e da Madeira (Conticom);
Marcelo Azevedo, secretário de Relações
de Trabalho da CUT-RJ e Almir Aguiar, pre-
sidente do Sindicato dos Bancários do Rio
de Janeiro.

Presidente da CUT Nacional, Vagner Freitas prestigiou a grande festa

Os trabalhadores da Queiroz Galvão,
em Paulínia, cruzaram os braços na úl-
tima segunda-feira (15), devido ao atra-
so no pagamento dos salários na Fer-
reira Mota (terceirizada da Queiroz Gal-
vão), dando um exemplo de união.

PRESSÃO - Uma paralisação parcial
da obra teve inicio no dia 8, com os ope-
rários da Ferreira Mota cruzando os bra-
ços por conta do atraso no pagamento
que vinha se repetindo há vários meses.
Os diretores do Sindicato dos Trabalha-
dores da Construção, Mobiliário e Mon-
tagem de Campinas e Região (Sinticom)
deram um ultimato para que a situação
fosse regularizada até dia 11.

A empresa não tomou providências e
no dia 15, após o sindicato realizar uma
assembleia, todos os trabalhadores da
Queiroz Galvão pararam as atividades
em solidariedade aos companheiros da
Ferreira Mota.

terno que vestiram na cerimônia de as-
sinatura realizada no Palácio do Planal-
to, por o pé no chão e assumir as dire-
trizes previstas. Caso contrário, os sin-
dicatos vão fazer valer a força dos traba-
lhadores por meio de movimentos gre-
vistas e paralisações.

Presidente da CUT Nacional, Vagner Freitas prestigiou a grande festa

EXEMPLO DE SOLIDARIEDADE EM PAULÍNIA: OPERÁRIOS DA QUEIRÓZ
GALVÃO FIZERAM GREVE EM APOIO AOS  TRABALHADORES TERCEIRIZADOS

O pagamento de setembro foi então
efetuado, além da multa prevista na con-
venção coletiva e o vale de outubro. “Com
a união entre trabalhadores e Sindicato, o
resultado veio de forma imediata”, analisa
o diretor do Sinticom Ailton Martinelli.

IRREGULARIDADES - Para o diretor
Amilton Mendes, “a Quei-
roz Galvão se comprome-
teu a fiscalizar a atuação
dos gatos que ela contra-
ta para não haver novas ir-
regularidades nos direitos
dos trabalhadores”.

COMPROMISSO -
Grandes construtoras bra-
sileiras, que assinaram o
Compromisso Nacional
para o Aperfeiçoamento
das Condições de Traba-
lho na Indústria da Cons-
trução, precisam tirar o Sindicato garantiu direitos dos terceirizados


