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APÓS FIM DA GREVE, NEGOCIAÇÕES CONTINUAM EM TRÊS
LAGOAS-MS: FOLGA DE CAMPO AVANÇA PARA 5 DIAS ÚTEIS

A greve dos trabalhadores na cons-
trução da fábrica de fertilizantes da
Petrobrás acabou, mas as negocia-

ções continuam avançando em Três La-
goas, no interior do Mato Grosso do Sul.

DIALOGAR PARA AVANÇAR - Em re-
cente reunião entre representantes sin-
dicais, trabalhadores da obra e empre-
sários, foi reafirmado que as cláusulas so-
ciais serão imediatamente resolvidas. O
diálogo também avançou na questão da
baixada (folga de campo), que a partir de
agora será de cinco dias úteis. Na próxi-
ma quinta-feira (15) haverá nova mesa de
negociação para tratar das cláusulas eco-

nômicas e, na sexta-feira (16), ocorrerá
uma assembleia de trabalhadores para
definir se voltam ou não à greve.

APOIO DA CONTICOM - Segundo
Amilton Mendes, diretor do Sindicato dos
Trabalhadores da Construção, Mobiliário
e Montagem de Campinas e Região (Sin-
ticom), que acompanhou o processo ne-
gocial, “a pauta da categoria contém o
combate ao assédio moral e às condições
precárias de trabalho. Achávamos que não
encontraríamos tamanha precarização em
obras da Petrobrás, mas ela existe. As
empresas precisam assumir, na prática,
o Compromisso Nacional, não só na teo-

ria, precisam olhar as péssimas condições
que estão dando a seus trabalhadores”.

SOLIDARIEDADE -Também acompa-
nharam o processo Webergton Sudário
(Corumbá), presidente da Federação dos
Trabalhadores nas Indústrias da Constru-
ção, Mobiliário e Montagem Industrial do
Mato Grosso do Sul (Fetricom-MS); Val-
demir Oliveira (Popó), diretor da Conticom/
CUT; João Batista (Figueiredo), do Sinti-
com;  Jorge Luiz (Jorginho) e Paulo César
(PC), do Sindicato dos Trabalhadores da
Construção de São José dos Campos, que
ressaltaram a importância da abertura das
negociações.

Depois de meses de paralisação, as
obras do Presídio de Itaquitinga, em Per-
nambuco, serão retomadas em março,
sob o comando de outra empresa.

PICARETAGEM - A líder do consórcio
“responsável” pela construção do presí-
dio era a Advance Construções e Partici-

PERNAMBUCO: MARRETA GARANTE PAGAMENTO DE ATRASADOS,
13º E VERBAS RESCISÓRIAS DA OBRA DO PRESÍDIO DE ITAQUITINGA

pações, que vinha atrasando o pagamen-
to dos operários desde o ano passado.

ARTICULAÇÃO - A decisão foi anun-
ciada no dia 31 de janeiro, após reunião
entre o Sindicato dos Trabalhadores da In-
dústria da Construção (Marreta) e o go-
verno do estado.

A nova empresa assumirá o pagamen-
to dos salários atrasados, do 13º e as
verbas rescisórias no caso dos operários
demitidos. Segundo a presidenta do Mar-
reta, Dulcilene Moraes, o acordo só foi
possível porque houve a substituição da
Advance.

A Marcha das Centrais Sindicais
e Movimentos Sociais vai tomar
Brasília no próximo dia 6 de março
por Desenvolvimento, Cidadania e
Valorização do Trabalho. “Amplia-
remos a pressão sobre o governo
federal e o Congresso Nacional
pela retomada dos investimentos
públicos, em defesa da produção,

dos direitos, dos salários e empregos de
qualidade, garantindo contrapartidas so-
ciais e combatendo a especulação e os
abusos do sistema financeiro”, declarou o
presidente da Central Única dos Trabalha-
dores (CUT), Vagner Freitas.

“Por mais salários, empregos e direi-
tos, vamos pintar Brasília de vermelhor”,
frisou Claudinho, presidente da Conticom.6ª Marcha: Pela redução da jornada para 40 horas

BRASÍLIA VAI FICAR VERMELHA NO 6 DE MARÇO

Confederação, Fetricom-MS e sindicatos de todo o país acompanham e dão sustentação ao movimento



O Sindicato dos Trabalhadores na In-
dústria da Construção Civil de São

Gonçalo, Itaboraí e Região (Sinticom) in-
formou que os trabalhadores do Comple-
xo Petroquímico do Rio de Janeiro (Com-
perj) decidiram iniciar paralisação por tem-
po indeterminado em favor de melhorias
salariais. Na quarta-feira (6) eles rejeita-
ram por maioria absoluta a contrapropos-
ta patronal referente à data-base da cate-
goria, que é 1º de fevereiro.

Como não houve avanço na proposta
patronal os trabalhadores entraram em
greve na sexta-feira (8). Eles reivindicam
aumento salarial de 12%, pagamento das
horas “in itinere” , aumento do vale refei-
ção entre outras.

Complexo Petroquímico do Rio de
Janeiro está paralisado desde o dia 6

GREVE N0 COMPERJ EXIGE 12% DE AUMENTO , VALE
REFEIÇÃO E PAGAMENTO DAS HORAS IN INTINERE

NOVA ASSEMBLEIA DIA 15 - Na quin-
ta-feira (7) houve uma audiência de conci-
liação, mas as partes não entraram em

acordo. Haverá nova assembleia na próxi-
ma sexta-feira (15) para decidir os rumos
do movimento.

A Associação Solidária dos
Sindicatos de Trabalhadores nas Indús-
trias da Construção,  Mobiliário, Madei-
ra e afins do estado de São Paulo pro-
moveu nesta terça e quarta-feiras (5 e
6), um seminário para formular as pro-
postas da categoria para a Campanha
Salarial 2013.  O Encontro aconteceu na
Colônia de Férias do Sindicato da Cons-
trução Civil de Santo André e Região,
localizado na Cidade Ocian – Praia Gran-
de-SP.

CADÊ AS CONTRAPARTIDAS? -
Após a abertura do seminário o econo-

mista do DIEESE, Roberto Sugiyama,
apresentou uma análise de Conjuntura
Econômica aos membros da Associação.
Um os aspectos que chamou a atenção
dos delegados foi a desoneração da ca-
deia de produção do setor da Construção
Civil promovida pelo governo federal. Na
sua avaliação, “é preciso cobrar dos pa-
trões investimentos que garantam a me-
lhoria da qualidade de vida da categoria”.

CONTRIBUIÇÃO PARA A PAUTA -
Amilton Mendes, coordenador da Asso-
ciação e diretor do Sindicato dos Traba-
lhadores da Construção, Mobiliário e Mon-

tagem de Campinas e Região (Sinti-
com), enfatizou que os dados econô-
micos relativos à construção civil são
de suma importância para sistematiza-
ção das demandas que serão apresen-
tada ao setor patronal.

Ainda foram debatidas a unificação
da pauta de produtos de cimento e ela-
boração da pauta da construção civil e
demais setores.

Participaram do seminário os sindica-
tos da construção de Campinas, Duarti-
na, Bauru, Botucatu, Itapevi, Santo An-
dré e São José dos Campos.

Contra o arrocho, assembleia aprovou paralisação por tempo indeterminado

SP: ASSOCIAÇÃO SOLIDÁRIA PROMOVE SEMINÁRIO DE
PLANEJAMENTO DA CAMPANHA SALARIAL 2013

Encontro na Colônia de Férias em Praia Grande reuniu as principais lideranças da categoria no Estado de São Paulo

A Conticom realizará nos dias 20
e 21 (quarta e quinta-feira) o seminá-
rio para discutir e divulgar o Compro-

misso Nacional para o Aperfeiçoamen-
to das Condições de Trabalho nas In-
dústrias da Construção na região Nor-

te. O seminário reunirá sindicatos dos
estados de Tocantins, Acre, Amapá,
Amazonas e Rondônia.

CONTICOM REALIZA SEMINÁRIO NA REGIÃO NORTE NOS DIAS 20 E 21
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Segundo relato dos trabalha-
dores que atuam na construção
da Usina Hidrelétrica de Ferreira
Gomes, um prato caiu das mãos
de um dos trabalhadores no re-
feitório do canteiro de obras,  do-
mingo (3) à noite, e os seguran-
ças da empresa o detiveram com
uso e abuso de violência. Logo
aconteceu um tumulto e, ao ten-
tar acalmar a confusão, vários ope-
rários se envolveram numa briga
corporal com os seguranças.

FOGO E PRISÕES -Neste
meio tempo foi iniciado um incên-
dio nos alojamentos e os operá-
rios tentaram apagar e salvar os
seus pertences pessoais, mas não tinham
extintores suficientes e foram impedidos
pela segurança. Os próprios seguranças
efetuaram as prisões dos suspeitos e os
entregaram à polícia sob a acusação de
serem os autores do incêndio. No entan-
to, já é sabido que quem ateou o fogo fo-
ram dois homens que estão foragidos.
Além de terem perdido seus documentos
e pertences pessoais, os “suspeitos” per-
manecem presos.

Na última quinta e sexta-feiras (7 e 8)
o Sindicato dos Trabalhadores nas

Indústrias da Construção e do Mobiliário
de São Bento do Sul e Campo Alegre
realizou uma reunião para discutir seu
planejamento anual, preparando a diretoria
para as batalhas de 2013.

MAIOR PROTAGONISMO  - As metas
do sindicato para o próximo período são
ampliar o combate à exploração dentro e
fora dos locais de trabalho, ampliar a par-
ticipação da base e ter maior intervenção
e protagonismo nas atividades da Federa-
ção dos Trabalhadores nas Indústrias da
Construção e do Mobiliário de Santa Ca-
tarina , da Conticom e da CUT.  O encon-
tro contou com a presença de todos os
diretores da base do sindicato.

MOMENTO RICO - Segundo Vilmar

SINDICATO DE SÃO BENTO DO SUL-SC E CAMPO ALEGRE:
REUNIÃO DE PLANEJAMENTO AQUECE MOTORES PRA A LUTA

Osowsky, secretário de Organização e
Política Sindical da CUT-SC e coordena-
dor do ramo da madeira da Conticom, este
é “um momento muito rico para avaliar
nossas atividades, tanto no campo sindi-
cal como nos espaço políticos, pois en-

Combate à exploração dentro e fora
dos locais de trabalho e ampliação da
participação da base são prioridades

tendemos que a vida dos trabalhadores
não se resume ao seu espaço de atua-
ção, mas vai além, com atividades no seu
bairro, cidade e estado”. Assim, declarou,
“terminamos este planejamento com mui-
to trabalho para ser realizado neste ano”.

Contra o arrocho, assembleia aprovou paralisação por tempo indeterminado

AMAPÁ: TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO DA USINA DE
FERREIRA GOMES FICAM DESALOJADOS APÓS INCÊNDIO

SEM ESTRUTURA - Sem ter onde fi-
car, os demais trabalhadores foram aloja-
dos em escolas e no centro comunitário
do município de Ferreira Gomes, que não
dispõe de estrutura de hotéis para aco-
modá-los. Desde quarta-feira (6) a empre-
sa iniciou a transferência de volta para o
canteiro em alojamentos improvisados e
que ainda estavam sendo concluídos. Os
operários reclamam da falta de espaço e
das condições precárias. Onde caberiam,

com certo conforto, quatro pesso-
as, terão que ficar doze; os col-
chões estão sem lençol, e os ope-
rários ainda estão sem suas rou-
pas e sem toalhas.

AMEAÇAS -Os trabalhadores
estão sob ameaça da empresa
que, por meio do chefe do depar-
tamento de Recursos Humanos,
avisou que se eles não voltassem
ao canteiro na sexta-feira (8) leva-
riam falta, e afirmou que “quem não
estiver satisfeito com as condições
atuais que peça as contas”.

DESCONFIANÇA -Muitos tra-
balhadores que estão na escola
afirmaram não confiar no poder pú-

blico pois já viram fiscais do Ministério do
Trabalho serem demitidos após  fazer de-
núncias. Outros operários não querem con-
versar com medo que os interlocutores se-
jam pessoas a mando da empresa.

A CUT Amapá, que está acompanhan-
do a situação, voltará ao canteiro de obra
com a presença de um advogado para ver
como ajudar os companheiros, principal-
mente aqueles que perderam documen-
tos e que são de outros estados.

Alojamento improvisado em escola: colchões no chão

SINDICATO DO PIAUÍ FECHA COM REAJUSTE DE 9% E ENCERRA PARALISAÇÃO
O Sindicato dos Trabalhadores na In-

dústria da Construção e do Mobiliário do
Médio Parnaíba (Sitricom) decidiu, em

assembleia na terça-feira (5), encerrar a
greve iniciada no dia 28 de janeiro.

Os trabalhadores aceitaram o reajuste

de 9%, proposto na negociação media-
da pela Delegacia Regional do Trabalho
(DRT). 


