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TRABALHADORES PARALISAM CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA
DE FERTILIZANTES DA PETROBRÁS EM TRÊS LAGOAS-MS
Mais de 3 mil operários em greve por melhores condições de trabalho. Conticom e Fetricom realizaram assembleia

Categoria foi abandonada pelo imobilismo dos Sindicatos locais

Na última sexta-feira (17) três mil e
quinhentos operários que traba-
lham na construção da fábrica de

fertilizantes da Petrobras em
Três Lagoas entraram no ter-
ceiro dia de greve. Na terça-
feira (15), representantes da
Confederação Nacional dos
Trabalhadores nas Indústrias
da Construção e da Madeira
(Conticom) e da Federação
dos Trabalhadores nas Indús-
trias da Construção, Mobiliá-
rio e Montagem Industrial do
Mato Grosso do Sul (Fetricom/
MS) realizaram uma assem-
bleia com os trabalhadores
para ouvir suas reivindicações.

PAUTA - A partir desta as-
sembleia foi criada uma pau-
ta de reivindicações que foi
entregue para os representan-
tes do consórcio na quarta-
feira (16). Como as empresas
não responderam às solicita-
ções, os operários cruzaram os braços e
paralisaram a obras. Entre as principais

reivindicações estão a antecipação do re-
ajuste salarial, o pagamento das horas “in
itinere”, 100% de horas extras nos fins de

semana e feriados e 75% durante a se-
mana, aumento da folga de campo e a me-

lhoria das condições e ambiente de traba-
lho. Muitos trabalhadores relataram a fal-
ta de limpeza nos alojamentos, além da

presença de cobras, aranhas
e escorpiões.

Segundo Valdemir de Oli-
veira (Popó), dirigente da Con-
ticom, há três meses os tra-
balhadores estão procurando
os sindicatos que represen-
tam a categoria em Três La-
goas, mas nenhum represen-
tante compareceu para ouvir
suas reivindicações. Diante
do abandono, eles acionaram
a Conticom e a Fetricom/MS.
Para Popó, “são questões
fáceis de ser resolvidas e não
haveria a necessidade de
uma paralisação se os sindi-
catos de Três Lagoas tives-
sem apurado as denúncias
feitas pelos trabalhadores.
Mas, como isso não foi feito,
as reivindicações se acumu-

laram”. Os trabalhadores continuam es-
perando uma resposta das empresas.

Na quarta-feira (13), os trabalhadores que atuam na reforma do
Estádio Beira-Rio decidiram, em assembleia geral presidida por
Isabelino Alves, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias de Construção Pesada do Rio Grande do Sul (Sitice-
pot-RS), encerrar a greve após nova proposta da construtora An-
drade Gutiérrez.

AVANÇOS - Resultado das duas rodadas da mesa de negoci-
ação, a proposta prevê reajuste de 8% e o pagamento dos dias
parados. Além disso, outros itens já acordados anteriormente fo-
ram contemplados, como o reajuste do vale refeição de R$160,00
para R$200,00 e a ampliação da baixada (saída dos funcionários
para visitar famílias) de cinco para nove dias. A data-base da cate-
goria é em maio, onde serão estabelecidas novas negociações.

Na semana anterior os trabalhadores fizeram protestos e anun-
ciaram a greve para a terça-feira (12), caso não houvesse uma
proposta que contemplasse a pauta de reivindicação. Com a de-
cisão do dia 13, os operários retornaram ao trabalho logo após a
assembleia.

PORTO ALEGRE-RS: COM 8% DE REAJUSTE, OPERÁRIOS ENCERRAM
GREVE E RETORNAM AO TRABALHO NO ESTÁDIO BEIRA-RIO

Entre as conquistas, reajuste na cesta básica para R$ 200 e baixada de 9 dias

O Sicepot-RS, anunciou que está concluindo as obras dos
dois primeiros prédios que vão abrigar a primeira escola de
formação profissional do Brasil para a categoria da Constru-
ção Pesada. Na escola serão ministrados cursos teóricos e
práticos aos trabalhadores do setor.

SICEPOT-RS INVESTE NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Mobilização vitoriosa do Sindicato da Construção Pesada
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TERESINA-PI: POR 11% DE AUMENTO, CONSTRUÇÃO CIVIL
APROVA INDICATIVO DE GREVE PARA O PRÓXIMO DIA 28

Em assembleia realizada na última quarta-feira
(16), os trabalhadores da construção civil de

Teresina aprovaram indicativo de greve para o dia
28, após recusa do sindicato patronal à proposta
de reajuste salarial de 11%. O índice apresentado
pelo patronato de 6,8% foi considerado insuficien-
te diante da inflação do período e o custo de vida
local. Como o acordo firmado em 2011 tem valida-
de de dois anos, a negociação envolve apenas a
questão econômica.

Em estado de mobilização permanente, os ope-
rários vão aguardar uma proposta até a próxima
terça (22), quando ocorrerá nova assembleia para
definir os rumos do movimento.

CONVOCAÇÃO -  “Já publicamos no jornal de
circulação local o edital de convocação para a as-
sembleia do dia 22. A categoria está toda mobili-
zada e vamos realizar todos os trâmites necessá-
rios para que o patronato não possa utilizar qual-
quer tipo de expediente para inviabilizar nossa gre-
ve. Se os trabalhadores aprovarem o movimento
paradista, vamos organizar uma comissão e inici-
ar o movimento a partir da zero hora do dia 28”,
descreveu Raimundo Ibiapina, secretário geral do
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Cons-
trução e do Mobiliário do Médio Paranaíba (Sitri-
com) e vice-presidente da CUT-PI.

Somente no ano passado, 10 trabalhadores morreram nos canteiros de obras
do Piauí. No dia da assembleia que aprovou o indicativo de greve em Teresina,
mais um acidente terminou com vítima fatal: o operário Francisco Wallison da
Silva Abreu, de apenas 20 anos, morreu após cair do 9º andar de um edifício
em construção.

A obra no bairro Ilhotas é de responsabilidade da construtora Patrimônio,
que terceirizou os serviços para a construtora Vetor Engenharia. As primeiras
avaliações constataram que o operário estava com o cinto de segurança, mas
sem o cabo auxiliar principal que é fixado no cinto.

APURAÇÃO - O Sindicato está acompanhando as investigações, cobrando
das autoridades competentes uma apuração rígida que determine as causas e
os culpados pelo acidente. O Ministério do Trabalho já interditou a obra.

NOVO ACIDENTE FATAL DESTACA NECESSIDADE DE AÇÕES IMEDIATAS NO PIAUÍ

ECL ENGENHARIA ANUNCIA DEMISSÃO COLETIVA
APÓS QUEBRA DE CONTRATO COM A SABESP

Assembleia  nesta terça-feira (22) definirá os rumos do movimento

A Conticom realizará, até o mês de março,
seis seminários regionais para discutir e divul-
gar o Compromisso Nacional para o Aperfeiço-
amento das Condições de Trabalho nas Indús-
trias da Construção nas suas bases.

NA BASE - Os seminários serão feitos em
formato regional para atingir o maior número de
dirigentes de base dos sindicatos do ramo. Para
Claudio da Silva Gomes, presidente da Confe-
deração, o objetivo do seminário é “manter os
dirigentes informados das ações nacionais da
Confederação e qualificá-los, não só para o
cotidiano no sindicato, mas para intervenções
e preposições na construção do Compromisso
Nacional”. “O Compromisso deve ser difundido
e aplicado, e o subsídio da base serve para
aperfeiçoá-lo. Por outro lado, este contato com
os dirigentes dos sindicatos de base é impor-
tante para redirecionar o funcionamento da Con-
federação”, explica Claudinho.

Os primeiros seminários serão realizados já
na próxima semana: na Região Sul, nos dias
24 e 25, em São Bento do Sul/SC e, na Região
Centro-Oeste, nos dias 26 e 27, em Campo
Grande/MS.

Na última terça-feira (15) o Sindicato dos Trabalhadores da Construção e do
Mobiliário de Mogi das Cruzes, Suzano e Região (Sintramog) foi apurar uma de-
núncia de atraso de salário e 13° na Empresa ECL Engenharia, terceirizada em
obras da Sabesp em algumas cidades da região metropolitana de São Paulo.

No mesmo dia o sindicato realizou assembleia com os trabalhadores e foi
chamado para uma reunião com o  jurídico da empresa, onde foi informado
que, devido à quebra de contrato com a Sabesp, a partir de quarta-feira (16)
desligaria 62 operários.

A ECL anunciou que não tem caixa para pagar de uma vez todas as verbas
rescisórias e apresentou uma proposta na qual ela se responsabiliza em saldar
as dívidas com os trabalhadores em até 10 parcelas no valor de mil reais.

O mesmo acordo foi fechado com os trabalhadores da empresa em São
Bernardo do Campo e Diadema. O Sintramog informou ainda que procurou a
Sabesp para maiores esclarecimentos, mas não houve resposta.

CONTICOM VAI REALIZAR SEMINÁRIOS
REGIONAIS PARA DISCUTIR E DIVULGAR O
COMPROMISSO NACIONAL DA CONSTRUÇÃO
Os primeiros seminários acontecem nas
regiões Sul (24 e 25) e Centro-Oeste (26 e 27)

Sitricom mantém a categoria em estado de mobilização nas obras


