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Jirau recusa a proposta e
decide entrar em greve

TRABALHADORES DE PORTO VELHO RECHAÇAM PROPOSTA PATRONAL

a última quarta-feira (22) os ope-
rários da construção da Usina
Santo Antônio, em Rondônia, de-

cidiram entrar em greve após assembleia
geral, conforme informou o Sindicato dos
Trabalhadores da Indústria da Constru-
ção Civil do Estado de Rondônia
(Sticcero).

Eles recusaram o reajuste de 7% ofe-
recido pelo Consórcio CSAC, que ape-
nas repunha a inflação do período. O Tri-
bunal Regional do Trabalho deu uma
liminar para o consórcio pedindo o retor-
no dos trabalhadores às suas atividades,
e caso o sindicato tentasse de alguma ma-
neira impedir o regresso seria multado em
R$ 50 mil por dia.

Na sexta-feira (24), após nova rodada
de negociação, os operários decidiram vol-
tar ao trabalho, apesar de rejeitar a pro-
posta patronal de reajuste de 8%. No sá-
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Usina de Santo Antônio, em Rondônia: categoria  em pé de guerra
bado ocorreu uma nova rodada de nego-
ciação e na segunda-feira (27) aconteceu
uma assembleia onde a proposta patronal
de reajuste salarial de 8,8% foi aprovada.

JIRAU - O Sindicato informou que os
trabalhadores da Usina de Jirau rejeita-
ram a proposta, entraram em greve e
aguardam a decisão da justiça.

Na última quinta-feira (23) trabalhado-
res junto com o Sindicato da Construção
Civil de Manaus (Sintracomec-Am) reali-
zaram paralisações e manifestações em
frente aos canteiros de obra da Empresa
Capital Rossi.

Os operários, que pertencem a empre-
sas terceirizadas contratadas, acionaram

SINTRACOMEC-AM PARALISA OBRAS E COBRA DIREITO DOS TERCEIRIZADOS
o sindicato por atraso de salários e cestas
básicas, e também por horas extras pagas
com percentuais abaixo da tabela estabe-
lecida na Convenção Coletiva de Traba-
lho. O sindicato tentou resolver os proble-
mas por meios pacíficos e legais, mas não
conseguiu, porque nem mesmo os acor-
dos firmados foram cumpridos.

Somente após a paralisação e uma
manifestação de três horas membros da
direção da Capital Rossi sentaram para
negociar e fecharam um acordo com pre-
sença e participação direta dos diretores
do Sintracomec-Am.

O presidente do Sindicato, Cícero Cus-
tódio (Sassá), criticou a posição da em-
presa: “estes pais de família que dão o
suor de seus corpos e pegam no pesado
no dia a dia dentro do canteiro de obras

não podem continuar passando fome e
outras privações com suas famílias, quan-
do as empresas terceirizadas deixam de
pagar o que eles têm direito”. Sassá tam-
bém criticou a imprensa local que difa-
mou os operários e o Sindicato, informan-
do que a entidade está tomando as provi-
dências judiciais cabíveis

O Sindicato dos Trabalhadores da In-
dústria da Construção Civil do Estado
de Rondônia (Sticcero) e o Sindicato dos
Trabalhadores da Construção de Porto
Velho (Sintracon-PV), levaram a diver-
sos canteiros de obra a contra proposta
patronal para avaliação da categoria.

Após três reuniões de negociação
com os sindicatos patronais, a contra
proposta apresentada foi de míseros
7,5% de reajuste salarial.

As assembleias nos canteiros da Dire-
cional Engenharia, CCM Construtora, Ro-

berto Passarini , Casa Alta Constru-
ções, rechaçaram a ridícula proposta.

“Em um cenário com inflação alta e
com data-base em janeiro, totalizando
16 meses de perdas salariais, os pa-
trões tiveram a audácia de nos apre-
sentar uma proposta que não garante
nem as perdas. Estamos empenhados
junto à categoria para lutar por ganho
real”, afimou o diretor do Sintracon-PV,
Magno de Oliveira.
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28 DE ABRIL: DIA MUNDIAL EM MEMÓRIA DAS
VÍTIMAS DE ACIDENTES E DOENÇAS NO TRABALHO
Terceirização e precarização,
fragilidade das CIPAS, não
cumprimento da legislação de
proteção à saúde e segurança
pelos empregadores, ausência
de organização sindical no local
de trabalho e insuficiência de
fiscalização multiplicam mortes

esta terça-feira, 28 de abril, Dia
Mundial em Memória das Vítimas
de Acidentes e Doenças no Tra-

balho,  vamos manifestar a nossa indig-
nação, denunciando a magnitude desse
flagelo no Brasil.

TRAGÉDIA - Entre os anos de 2011 a
2013, ocorreram, segundos dados oficiais,
2.152.524 acidentes de trabalho. Destes,
48.542 são trabalhadores/as que não re-
tornarão mais para o trabalho por invali-
dez permanente, além de 8.503 óbitos.
As estatísticas ainda apontam, um aumen-
to significativo nos acidentes de trajeto,
que no ano de 2011 eram em torno de
100.897, chegando em 2013 a 111.601.
As causas são conhecidas: precarização
das condições trabalho, fragilidades das
CIPAS, não cumprimento da legislação
de proteção à saúde dos trabalhadores
pelos empregadores, ausência de orga-
nização sindical nos locais de trabalho,
insuficiência de fiscalização e, principal-
mente,  a prática de terceirização empre-
sarial que tem aumentado consideravel-
mente os acidentes de trabalho. Confor-
me estudo do Dieese, para cada 10 aci-
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dentes de trabalho, sete são com tercei-
rizados.

ABUSOS DO CAPITAL -A terceiriza-
ção tem sido um instrumento utilizado lar-
gamente pelo capital para aumentar o seu
ganho de produtividade às custas da pre-
carização, das doenças, acidentes e mor-
tes de trabalhadores, com o falso discur-
so dos empresários de “modernização”
das relações trabalhistas.

PL 430 - Recentemente o Presidente
da Câmara Eduardo Cunha – (PMDB RJ)
e o relator Artur Maia (PSD-BA), repre-
sentando os interesses empresariais, co-
locaram em pauta a discussão sobre o
PL 4330, cuja votação - com a diferença
de 27 votos -  aprovou o projeto que re-
gulamenta a terceirização no Brasil.  Fo-
ram 230 votos de parlamentares a favor
da terceirização e 203 contra. Apesar do
PL seguir para o senado, ficou evidente
que o projeto aprovado na Câmara Fede-

ral significa um verdadeiro retrocesso nos
direitos dos trabalhadores, com consequên-
cias imprevisíveis do ponto de vista da
saúde e da integridade física e mental. 
Se observarmos o retrospecto do que a
terceirização já vem causando, isso por
si só demonstra o grau da irresponsabili-
dade dos parlamentares que votaram a
favor do projeto.

Por isso, a CUT repudia a ação em-
presarial e dos parlamentares que que-
rem retirar direitos dos trabalhadores e
trabalhadoras conquistados e consolida-
dos através de  lutas históricas ao longo
de várias décadas, apoia as iniciativas e
convoca a entidades filiadas a se mani-
festar no dia 28 de Abril.

Não a Terceirização!
Em defesa do Trabalho Decente!
Promoção da saúde, prevenção de

acidentes e melhoria das condições de
trabalho!

EDUARDO CUNHA É RECEBIDO COM PROTESTOS EM CAMPO GRANDE-MS
Responsável pela apro-

vação a toque de caixa do
Projeto de Lei 4330, que
aprofunda a terceirização e
a precarização de direitos,
rasgando a Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT),
o deputado Eduardo Cunha
(PMDB-RJ) foi recebido
com protestos pelo movi-
mento sindical do Mato
Grosso do Sul, em Campo
Grande. Os sindicalistas já
haviam recebido com car-
tazes de “procurado”, no
aeroporto, semana passa-
da, os deputados que votaram a favor
do PL 4330.

O presidente da Câmara foi à cidade

para audiência itinerante sobre a refor-
ma política e o pacto federativo no audi-
tório da Federação das Indústrias do Es-

tado. Cerca de 150 pesso-
as realizaram uma mani-
festação, do lado de fora
do evento, repudiando o PL
e reivindicando que o Se-
nado barre o atentado con-
tra os direitos trabalhistas.

Ladrão de direitos, Cunha teve de
acionar forte aparato de segurança


