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ODEBRECHT INVESTE EM CHAPA LARANJA PARA TENTAR
RETOMAR O SINDICATO DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE RONDÔNIA
Consórcio da Usina de Santo
Antonio usa pelegos da Federação
da Construção Pesada para tentar
tomar Sindicato dos Trabalhadores

A Federação da Construção Pesa-
da (Fenatrocop) e o Consórcio que
constrói a Usina de Santo Antônio es-
tão tentando interferir na eleição do
Sindicato dos Trabalhadores da Cons-
trução Civil de Rondônia (Sticcero).

A armação patronal, segundo as de-
núncias formuladas por trabalhadores
que preferem manter seus nomes sob
sigilo para evitar perseguições, se dá
através de um grupo de pessoas liga-
das à Federação, com sede na Rua
Tancredo Neves, 4713, Bairro
Caladinho, na Capital,

CANALHICE - O grupo, que diz re-
presentar a Fenacrotrop e o Consór-
cio CSAC (Usina de Santo Antônio), fa-
lando inclusive que trabalhava em par-
ceria com o referido Consórcio, pro-
curou uma trabalhadora em sua resi-
dência na tentativa de induzi-la a ser-
vir de "laranja" na montagem de uma

O fato de cerca de 90% dos mem-
bros da chapa 2 serem funcionários
de uma única empresa, a Odebrecht,
responsável pela construção da Usi-
na de Santo Antônio, é mais do que
um forte indício do desespero patro-
nal de tirar o Sindicato das mãos da
categoria.

BAIXARIA - A Fenatrocop já vem
tentando há mais de um ano interfe-

rir na organização dos operários da
construção civil de Rondônia. Segun-
do denúncias dos trabalhadores, a pri-
meira investida se deu através da ten-
tativa - frustrada - de criar outro sindi-
cato, como entidade paralela para pra-
ticar o seu peleguismo. Posteriormen-
te foram feitas várias tentativas judici-
ais de atuar em processos do Sticcero
e de intervir nas negociações dos tra-

Para o líder da Oposição Sindical,
que conseguiu expulsar a direção an-
terior, também aliada aos patrões,
Raimundo Soares, o "Toco", o inte-
resse das usinas em patrocinar uma
chapa tem um motivo muito claro:  o
de ter novamente uma direção sub-
missa no sindicato, pois, a mudança
ocorrida em 2009, com a greve de
três dias em setembro, custou um
acréscimo de R$ 100 milhões por usi-

chapa para disputar a eleição do
Sticcero. O grupo de pessoas chegou
a pedir todos os documentos da tra-
balhadora.

A grave denúncia consta do Bole-
tim de Ocorrência Policial nº

10E1007001060, do dia 22 de feve-
reiro. Os documentos estavam em po-
der de representantes da chapa 2, que
se inscreveu para a eleição do sindi-
cato com o nome de "Renovação" , e
só foram recuperados no Sticcero.

na, em pagamento de novos benefí-
cios aos trabalhadores.

"Eles estão com saudades do acor-
do coletivo do Amaral da Força Sin-
dical", afirma Toco, que encabeça a
chapa 1, da Oposição Sindical, regis-
trada com o nome de "Resgate, Re-
novação e Luta", que é composta por
trabalhadores das duas usinas, e das
principais obras da construção pesa-
da e prediais em andamento.

VERGONHA: 90% DA CHAPELEGA É MADE IN ODEBRECHT
balhadores nas usinas hidrelétricas
de Santo Antônio e Jirau.

BURROS N’ÁGUA - Todas essas
ações foram rechaçadas pela Justi-
ça do Trabalho. Agora, pelo que de-
monstra o processo de montagem da
chapa 2, ficou escancarada a alian-
ça dos ditos oposicionistas com o
patronato, que não se conforma com
a atuação independente do Sticcero.

CRIME ANTISSINDICAL
NÃO PODE FICAR IMPUNE

Uma vez comprovada a tentativa da
Odebrecht de interferir na autonomia
e na independência de uma entidade
de classe, a Conticom/CUT defende
que a Justiça puna exemplarmente a
empresa por crime antissindical.

“Não permitiremos que maus pa-
trões tentem retroceder ao tempo da
ditadura, quando mandavam e des-
mandavam. Esta armação é um crime
e como tal não pode ficar impune”, afir-
mou Waldemar de Oliveira.

Em setembro de 2009, sob comando da nova direção do Sticcero,
operários paralisaram a construção das usinas do Rio Madeira. A greve
arrancou reajuste de 15,56%, além de aumento médio nos pisos de 30%



A Duratex anunciou que vai investir R$ 420 milhões
em 2010 para “acompanhar o bom momento que
atravessa o setor de construção no País” - 15% de
crescimento projetado pela Associação Brasileira de
Materiais de Construção (Abramat).

O presidente da Duratex, Henri Penchas,
descreveu o potencial: “Com muitas obras, o Brasil
está bem, crescendo 5%, e a construção civil tem
cenário favorável com crescimento das unidades
financiadas pela CEF”. Conforme o empresário, o
aumento do crédito é muito importante no segmento
e, desta forma, “o pequeno consumidor pode comprar
nossos produtos em 12 ou 18 prestações”.

ABRAMAT PROJETA CRESCIMENTO DE
15% PARA O SETOR DA CONSTRUÇÃO E
DURATEX INVESTE R$ 420 MI NO ANO

Os operários da construção civil de Camaçari iniciaram na
madrugada da última quinta-feira (25) uma greve por tempo
indeterminado pelo reajuste salarial de 12% e cesta básica de
R$ 120,00. A paralisação foi decidida em assembleia da cate-
goria, que condenou a falta de diálogo e a intransigência pa-
tronal diante das necessidades dos trabalhadores.

Conforme o diretor do Sindicato dos Trabalhadores nas In-
dústrias da Construção Civil de Camaçari, José Raimundo, a
determinação da categoria ficou expressa nos canteiros de
obras. Na manhã de sexta-feira (26), um grupo se concentrou
em frente à entrada do Hospital Geral de Camaçari (HGC).

Ainda não há avanço nas negociações na maioria das em-
presas. Odebrecht, RIP, NCA e Produman ofereceram até ago-
ra um reajuste de 8%. “Após apresentarmos a pauta de reivin-
dicação, o patronato emperrou as negociações. Nós fizemos
todo o trâmite legal para a greve e deflagramos o movimento”,
informou José Raimundo, frisando que os trabalhadores que-
rem apenas a sua parte no bolo do crescimento.

CAMAÇARI EM GREVE POR TEMPO INDETERMINADO
Por reajuste de 12% e cesta básica de R$ 120,00

SECRETARIA DE COMBATE AO RACISMO DA CUT: ‘LEI DE COTAS É PRIORIDADE’
Realizada nos dias 25 e 26 de fevereiro, em São Paulo, a

Oficina de Planejamento da Secretaria de Combate ao Ra-
cismo da CUT Nacional elegeu como prioridade número um a
defesa da lei de cotas, atacada pelos ultra reacionários do
DEM no Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com a secretária da pasta, Maria Júlia Noguei-
ra, a mobilização em defesa das cotas é essencial, porque
entre os dias 3 e 5 de março o STF realizará audiência Públi-
ca sobre a constitucionalidade de políticas de ação afirmati-
va de acesso ao ensino superior.

O tema foi destacado pela ministra da Secretaria Especial
de Políticas para as Mulheres, Nilcéa Freire, para quem “essa
votação vai dizer muito sobre o futuro da nossa luta. O reco-
nhecimento das ações afirmativas não são apenas direitos,
mas também o símbolo da reparação da discriminação”

VICENTINHO - A aprovação do Estatuto da Igualdade Ra-
cial pela Câmara Federal - que aguarda votação no Senado
- foi um “momento histórico”, frisou o deputado Vicente Paulo
da Silva, e não podemos permitir um retrocesso histórico.

Para abril, a Secretaria de Combate ao Racismo da CUT
prepara um seminário com o objetivo de difundir a história da
África, discutir o Estatuto da Igualdade Racial e a Convenção
111 da OIT, que trata da discriminação em matéria de empre-
go, além de cláusulas que devem estar presentes nas cam-
panhas salariais dos sindicatos da Central.

Ação ajuizada pelo DEM contra as cotas deve ser analisada entre os dias 3 e 5 de março pelo STF

IGUALDADE  - Para o ministro da Promoção da
Igualdade Racial,  Edson Santos, o principal instru-
mento para acabar com a desigualdade é a educa-
ção pública qualificada. “Na década de 1990, os se-
guidos governos que comandaram o Brasil sucatea-
ram o ensino público e nos afastaram de disputar, a
partir da universidade pública, espaço em pé de igual-
dade com aqueles que optaram pela universidade
privada. É esse processo que estamos revertendo com
o ProUni e a política de cotas nas universidades”.

Ministro Edson Santos e Vicentinho na Oficina

REGIÃO NORTE REGISTRA AUMENTO
DE EMPREGOS FORMAIS NO SETOR

Entre os estados da região Norte que apresentaram cresci-
mento de empregos formais em janeiro o destaque foi para
Roraima: + 4,17% e saldo positivo de 273 postos de trabalhos,
seguido de Rondônia com + 3,27% e saldo de 1.121;  Tocantins,
com + 2,28% e saldo de 321; e o Pará, + 0,77% e saldo positi-
vo de 430 postos de trabalho.

O Acre foi quem apresentou o pior desempenho na geração
de empregos formais com decréscimo de 3,72% e saldo nega-
tivo de 314 postos de trabalhos e o Amapá com um decréscimo
de 0,02%.

No setor da construção civil foram feitas S9.731 admissões
em toda a região Norte contra 7.902 desligamentos, o que ge-
rou um saldo positivo de 1.829 postos de trabalhos com um
crescimento no emprego formal de 1,22%.


