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OPERÁRIOS DA 8ª USINA DA VALE EM SERRA CONQUISTAM
REAJUSTE DE 12% E TIQUETE ALIMENTAÇÃO  DE R$ 500
Após paralisação e abertura de negociação, assembleia acatou a contraproposta patronal
Reunidos em assembleia na última

quinta-feira (9), os trabalhadores que
atuam na construção da 8ª Usina da Vale
do Rio Doce, em Serra/ES, aprovaram a
contraproposta apresentada pelos patrões
de reajuste salarial de 12%, tíquete ali-
mentação fixo de R$ 500,00 reais, produ-
tividade de R$ 250,00 e R$ 50,00 de boni-
ficação (caso o funcionário não tenha ne-
nhuma falta no mês).

Os operários aguardavam a resolução
do Ministério do Trabalho, que pediu em 3
de abril que a greve - iniciada em 4 de
março - fosse encerrada, garantindo a re-
abertura das negociações.

DEMOCRACIA - Após a espera, o Sin-
dicato dos Trabalhadores da Construção
Civil do Estado, (Sintraconst-ES) subme-
teu a decisão à categoria,que aprovou os
índices de aumento.

Cerca de 80 tra-
balhadores da
construção civil de
quatro obras ter-
ceirizadas da SEC
Construtora encer-
raram na última
sexta-feira (10) a
greve iniciada quar-
ta-feira (8) em Mogi
das Cruzes, em
São Paulo, depois
de uma blitz orga-
nizada pelo Sindi-
cato da Constru-
ção e do Mobiliário
de Mogi das Cru-
zes, Suzano e Re-
gião (SINTRA-
MOG) nas obras
terceirizadas.

DIREITOS - Os
operários reivindicavam o cumprimento
integral da convenção coletiva. As tare-
fas e horas extras de uma das obras ter-
ceirizadas não estavam sendo feitas no
holerite, em outra tinham operários tra-
balhando sem registro e sem treinamen-
to. O sindicato ainda encontrou condi-

Empreiteira que terceirizou assume compromisso de adequação

CONTICOM REPUDIA
DESCASO PATRONAL
EM BANGLADESH:

MAIS DE MIL MORTOS
O número infeliz-

mente não para de
crescer: já chega a
1041 o número de
trabalhadores mor-
tos por conta do de-
sabamento do edifí-
cio Rana Plaza, em
Bangladesh. Funcio-
nários afirmam que
os patrões ignora-
ram as advertências sobre enormes ra-
chaduras nas paredes. O edifício abri-
gava cinco ateliês de confecção, onde 3
mil pessoas estavam trabalhando.

Bangladesh é o segundo produtor de
roupas do mundo. O setor, que repre-
sentou no ano passado 80% das expor-
tações do país, tem baixíssimos salários,
um grande número de operários, péssi-
mas condições de trabalho e normas de
segurança.

Cinicamente, as grandes marcas
mundiais que se aproveitam da superex-
ploração da mão de obra - em Bangla-
desh e no mundo a fora - passaram a
criticar as condições de trabalho dos
operários, mas continuam comprando e
fechando os olhos quando se trata de
economizar.

ções precárias de segurança, e irregu-
laridades no café da manhã.

A SEC, que faz parte do sindicato pa-
tronal, assumiu o compromisso de ade-
quação imediata de todas as irregulari-
dades encontradas e os operários retor-
naram ao trabalho.

SEC Construtora foi pega na blitz organizada pelo Sindicato

SINTRAMOG PARA 4 OBRAS TERCEIRIZADAS
EM MOGI DAS CRUZES-SP PARA GARANTIR
O CUMPRIMENTO DA CONVENÇÃO COLETIVA
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Sintracom-CG garantiu a conquista

GREVE DE TERCEIRIZADOS DA ENERSUL EM CAMPO
GRANDE-MS  DOBRA INTRANSIGÊNCIA E ARRANCA 9%
Na segunda-feira(6) cerca de 300 traba-

lhadores eletricistas e leituristas tercei-
rizados da concessionária de Campo Gran-
de, Enersul, entraram em greve na capital
por melhores condições de trabalho e rea-
juste salarial.

Durante as negociações a empresa não
melhorou a proposta, querendo repassar tão
somente um reajuste no nível de Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor (INPC).

AVANÇO - Com a intervenção do Sindi-
cato dos Trabalhadores na Indústria da
Construção Civil e do Mobiliário de Campo
Grande (Sintracom/CG), na última quarta-
feira (8), a discussão foi parar no Ministério
Público do Trabalho e o reajuste negociado
avançou para 9%. Com o êxito, os operári-
os encerraram a paralisação e retornaram
ao trabalho.

OSintracom/CG anunciou sexta-feira (10)
que entrou com o edital de greve e deve es-
perar 48 horas para seu início.

A mesa de negociação não avançou e o
sindicato patronal propôs reajuste de míse-
ros 6,75%. A reivindicação dos trabalhado-
res é de 10%, além do vale alimentação e
do vale transporte para todos os trabalha-
dores.

Com esta decisão intransigente dos pa-
trões cerca de 15 mil trabalhadores devem
paralisar a capital do Mato Grosso do Sul.

(Acima, da esq. p/
dir.) Webergton

Sudário (Corumbá),
presidente da

Fetricom/MS; Manoel
Pereira, diretor do

Sintracom-CG; José
Abelha Neto,

presidente do
Sintracom-CG; Enzo
Guimaraes, técnico

de Segurança do
Trabalho; Hernandes
Soares, assistente do

Sintracom-CG e
Marco Cezar, diretor

do Sintracom-CG

CAPITAL DO MATO GROSSO
DO SUL PARA NESTA TERÇA

DIA DE AÇÃO PELA GUATEMALA
MOBILIZA CONTRA ASSASSINATOS
DE SINDICALISTAS E IMPUNIDADE

Diante da cres-
cente violência,
alarmante impuni-
dade e à grave situa-
ção de atropelo aos
direitos humanos e
sindicais na Guate-
mala, trabalhadores
de todo o mundo
realizarão mobiliza-
ções de solidarie-
dade na próxima
sexta-feira, 17 de
maio.

Devido à onda de
assassinatos e per-
seguições realiza-
das pelas empre-
sas, o índice de sin-
dicalização des-
pencou para 1,6%.

17 DE
MAIO

Dirigentes da CUT e representantes dos movimentos sociais
se reuniram nesta quinta-feira (9), diante da sede da Petrobrás,
em São Paulo, para cobrar do governo federal o cancelamen-
to do leilão de 289 blocos de petróleo.

Marcado para os dias 14 e 15 de maio, no Rio de Janeiro,
a rodada de negociação entregará às multinacionais a explo-
ração de uma reserva de 30 bilhões de barris, que representa
um patrimônio em torno de três trilhões de dólares. Em troca,
pagarão um bilhão de dólares.

EM DEFESA DA SOBERANIA NACIONAL, CUT
MOBILIZA CONTRA LEILÕES DO PETRÓLEO


