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PATRÕES ENROLAM E RECEBEM A RESPOSTA OPERÁRIA: GREVE
NAS OBRAS DA REPAR E DA FOSFÉRTIL CADA DIA MAIS FORTE
Dez mil trabalhadores de 31 empresas
cruzaram os braços em Araucária-PR,
desde o dia 7 de julho, reivindicando
Piso de R$ 897,60, aumento real de 20%,
na cesta básica e crédito alimentação

A greve dos cerca de 10 mil trabalha-
dores das obras de ampliação e manu-
tenção da Refinaria Presidente Getúlio
Vargas (Repar) e da Fosfértil (fornecedora
de matérias-primas para a indústria de fer-
tilizantes), iniciada no dia 7 de julho em
Araucária, Região Metropolitana de
Curitiba, continua cada vez mais firme e
forte. Os trabalhadores exigem das 31 em-
preiteiras que executam serviços nas
obras um piso de R$ 897,60 para todas
as categorias e aumento real de 20%.

Comandados pela CUT-PR e pelos Sin-
dicatos de Trabalhadores da Construção
Civil, da Pesada, Montagem Industrial,
Petroleiros, Químicos e Vigilantes, os ope-
rários estão determinados a pôr fim à
intransigência e aos abusos dentro das
unidades. Depois de intensa pressão, fi-
nalmente os patrões sentaram para nego-
ciar. Mas, após duas longas reuniões en-
tre as comissões de representação, na
quinta e sexta-feiras (9 e 10), ainda não
apresentaram nova contraproposta.

PROVOCAÇÃO - O descaso por parte
do empresariado aumenta a revolta. “Es-
tão provocando os trabalhadores e brin-
cando com a mesa de negociação. Nos-
so movimento grevista segue forte e com
novas ações na segunda-feira”, declarou
Roni Barbosa, presidente da CUT no
Paraná. Conforme Roni, “a comissão pa-

Operários da construção civil, da pesada, montagem industrial,
químicos, petroleiros e vigilantes determinados à luta e à vitória

A CUT, a Conticom e os sindicatos
deverão convocar a Petrobrás e a
Fosfértil para a negociação em torno
da pauta dos trabalhadores terceiri-
zados. Até o momento, nenhuma das
duas empresas se manifestou oficial-
mente. Porém, súmulas do Tribunal
Superior do Trabalho (TST) que dis-
correm sobre a “Responsabilidade
Solidária nas Contratações Terceiri-
zadas”, sobretudo a nº 331, garante
o direito das entidades de represen-
tação dos trabalhadores de acionar
as empresas contratantes.

PETROBRÁS E FOSFÉRTIL TAMBÉM
SÃO RESPONSÁVEIS PELA GREVE

tronal disse que apresentará uma nova pro-
posta, provavelmente na reunião agendada
para esta terça-feira, mas não confiamos
nisso e vamos manter a greve e intensifi-
car nossa atuação”.

CONTICOM - O presidente da Conti-
com/CUT, Waldemar de Oliveira, que es-
teve presente na mobilização ao longo da
semana passada avalia que o ânimo
combativo do conjunto das categorias está
demonstrando aos empresários o seu erro
de menosprezar a capacidade de luta da
classe. “Demorou para cair a ficha, mas
os patrões perceberam a força da greve e
agora vão ter que abandonar a política do
descaso”, disse. Parabenizando a “exem-
plar solidariedade” dos dirigentes quími-

Fortalecido pela solidariedade dos
sindicatos cutistas, o movimento gre-
vista em Araucária-PR amplia a pres-
são e exige respeito à pauta unifica-
da: piso salarial de R$ 897,60, corre-
ção salarial pelo INPC mais 20% de
aumento real nos vencimentos, cesta-
básica e crédito alimentação, horas-
extras com adicional de 100% e 200%,
adicional de periculosidade de 30%,
ajuda de custo de R$ 450,00, fim do
contrato por obra certa, entre outros.

Diante do impasse, as obras da

cos e petroleiros, bem como a garra da
CUT-PR, frisou que “eles estão se dedi-
cando de corpo e alma pela vitória coleti-
va”. “O que está acontecendo em Araucária
já tem lugar marcado na a história do mo-
vimento sindical brasileiro”, acrescentou.

Até o momento, a contraproposta dos
empresários à pauta dos trabalhadores é
a mesma já rejeitada na assembleia da
última terça e que gerou a greve. Prevê
6% de reajuste salarial, o que equivale ape-
nas à inflação acumulada, cesta-básica
no valor de R$ 60,00, abono de um salário
para quem está para se aposentar, 30%
de adicional de periculosidade e 80% de
um salário a título de Participação nos
Lucros e Resultados (PLR).

SOLIDARIEDADE FORTALECE A MOBILIZAÇÃO E
AMPLIA A DETERMINAÇÃO RUMO À VITÓRIA

Repar e Fosfértil permanecem total-
mente paralisadas e os 10 mil traba-
lhadores continuam em greve.

“Esse é um momento chave do pro-
cesso, onde estamos numa queda de
braço. Então, a experiência de vida e
de luta dos dirigentes que têm se des-
locado de todo o país, trazendo o apoio
das suas categorias, fazer a diferença.
O desprendimento e a solidariedade mi-
litante cumprem papel decisivo. Daí a
importância de que mais e mais cutistas
se façam presentes”, disse Waldemar.



 Melhorar os ambientes de trabalho e
aumentar a segurança dos trabalhadores.
Essa é a finalidade do 1° Encontro dos
Cipeiros da Construção Civil do Estado da
Paraíba, que acontece na próxima quar-
ta-feira (15), a partir das 13h30, na Supe-
rintendência Regional do Trabalho e Em-
prego (SRTE) - Praça Venâncio Neiva, nº
11, 3º Andar (Auditório) - Centro, João
Pessoa/PB.

Promovido pelo Comitê Permanente
Regional sobre Condições e Meio Ambi-
ente do Trabalho na Indústria da Constru-
ção da Paraíba (CPR-PB) e o Sintricom/
PB, uma das finalidades do evento é in-
centivar os cipeiros a cobrar a aplicação

Respondendo a um editorial mentiroso
do jornal Folha de S. Paulo, no último dia
5, o secretário geral da CUT, Quintino Se-
vero, escreveu este artigo esclarecedor:

A opinião da Folha e a distorção da
informação

Em editorial de domingo, a Folha de
S.Paulo voltou a dar aulas práticas de anti-
jornalismo em sua campanha contra a re-
dução da jornada de trabalho de 44 para
40 horas semanais e o aumento da remu-
neração da hora extra, de 50% para 75%.

PEC -Inconformada com a decisão da
Comissão Especial que aprovou, por una-
nimidade, o relatório favorável do ex-presi-
dente da CUT e deputado Vicentinho (PT-
SP) em apoio ao Projeto de Emenda Cons-
titucional (PEC 231/95), a Folha tenta con-
tra-atacar. Inicialmente, lembra que o mo-
mento não é propício, já que "as empre-
sas brasileiras se veem forçadas a redu-
zir custos e elevar a competitividade para
compensar os efeitos da crise global".

Nenhuma linha a respeito de que a últi-
ma redução da jornada ocorreu em 1988 e
que, de lá para cá, houve um crescimento
exponencial da produtividade, superior a
150%. O dado desprezado desnuda justa-
mente o grau de exploração a que o traba-
lhador foi submetido pelo capital, particu-
larmente durante o período neoliberal. Tais
índices são valores, cifrões, devidamente
apropriados pelas empresas, que não fo-
ram repassados para a força de trabalho.

CUSTO -Logo depois, a Folha busca
rebater o estudo técnico do Dieese que
aponta a necessidade da redução da jor-
nada e da valorização da hora extra, pois
possibilitam a criação de 2,2 milhões de

SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO: PARAÍBA REALIZA DIA 15
O 1º ENCONTRO ESTADUAL DE CIPEIROS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

CUT DENUNCIA MENTIRAS DA FOLHA DE S. PAULO CONTRA A REDUÇÃO DA JORNADA
empregos. "Tal suposição é equivocada.
Se for aprovada, a proposta tende a elevar
a informalidade e o desemprego justamen-
te nos setores menos protegidos por sin-
dicatos e pela fiscalização oficial", alerta
o editorial. E acrescenta: "isso porque en-
carece o custo do trabalho, já onerado pela
alta carga tributária sobre a folha de salá-
rios. Além disso, é mais um estímulo para
que as empresas substituam trabalhado-
res por máquinas e aumentem o chama-
do desemprego estrutural".

DIEESE - Como o próprio Dieese já de-
monstrou, o impacto na folha de pagamen-
to seria de cerca de 2%, absorvido em, no
máximo, seis meses pelos impactos po-
sitivos da medida para o conjunto da eco-
nomia. A respeito dos setores menos pro-
tegidos, que tal a Folha dedicar um cen-
tésimo do espaço em que veicula gran-
des empreendimentos imobiliários para
ajudar no combate à informalidade no se-
tor da construção civil, que beira os 70%?
Quanto à substituição de trabalhadores por
máquinas, a elevação do custo é tão risí-
vel quanto a tolice do argumento.

O editorial nos lembra ainda que "nos
setores em que o avanço é economica-
mente possível, jornadas de 40 horas se-
manais já são contempladas por acordos
ou convenções coletivas acordados livre-
mente por patrões e empregados. Para
esses segmentos, a emenda seria inó-
cua". Outra tentativa de enganação já que,
todos sabemos, o avanço dos acordos,
bem como da legislação, é fruto da pres-
são crescente e constante, essencial para
melhorar o patamar da reivindicação. Da
mesma forma que vem ocorrendo com os

pisos das categorias a partir da política
de valorização do salário mínimo. Ela não
torna o piso "inócuo", ela possibilita e im-
pulsiona o seu aumento.

FARSA - A publicação diz também que
a proposta "se revela inoportuna em tem-
pos de crise", cita a França, "onde a jor-
nada de trabalho é de 35 horas semanais"
e discute-se "exatamente a flexibilização
das leis trabalhistas para atrair investimen-
tos". Nada mais lógico: a Folha apostou
durante o desgoverno FHC na submissão
do país ao receituário neoliberal de privati-
zação/desnacionalização, arrocho e pre-
carização de direitos, o que acabou se
transformando num círculo vicioso em fa-
vor do capital especulativo, das transnaci-
onais e dos grandes monopólios privados.
Ao contrário, nós lutamos por um círculo
virtuoso, com o mercado interno sendo for-
talecido, com as empresas nacionais sen-
do priorizadas: mais emprego, mais ren-
da, mais consumo...

FHC - Empregos, nos ensina a Folha,
"dependem justamente de investimentos
e de uma boa educação". Nenhuma pala-
vra sobre o apoio do jornal à desnacionali-
zação do parque produtivo nacional nem
sobre o desmantelamento das universida-
des públicas durante o período FHC.

O editorial termina alertando que "sozi-
nhas, leis não criam postos de trabalho".
A Folha não diz abertamente, mas induz
a pensarmos que talvez seria melhor que
os demotucanos retornassem. Afinal, se
sós as leis não conseguem, que tal mal
acompanhadas?

Haja paciência para tamanha incompe-
tência.

da Norma Regulamentadora (NR) 18, do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
A NR 18 estabelece procedimentos de
defesa do trabalhador que normalmente
não são obedecidos pelas empresas.

O encontro terá participação de repre-
sentantes das Cipas, trabalhadores na
indústria da construção e profissionais dos
Serviços Especializados em Engenharia
de Segurança e Medicina do Trabalho;
além de representantes da Fundacentro,
das empresas e dos Centros de Referên-
cia de Saúde do Trabalhador (Cerest), do
Sintricom/PB, Sinduscon/JP, Ministério
Público do Trabalho e Superintendência
Regional do Trabalho e Emprego.

A primeira palestra, às 14h10, será so-
bre "CIPA - seu papel, sua história e suas
várias configurações legais", pelo mem-
bro da CPR-PB, psicólogo, técnico de
segurança do trabalho e educador da Fun-
dacentro, José Batista.

"Desafios para uma atuação eficaz da
CIPA na Indústria da Construção", será o
segundo tema, às 15h00, no painel com
representantes do Sintricom/PB, Sindus-
con, Ministério Público do Trabalho e Su-
perintendência Regional do Trabalho e
Emprego.

Às 16h30, após momento cultural, ha-
verá a sessão de encerramento com co-
quetel e confraternização.

COM APOIO DA CONTICOM, TRABALHADORES VÂO À LUTA EM RONDÔNIA
Com a direção do seu Sindicato afas-

tada por conta dos inúmeros desman-
dos do seu presidente - cassado pela
Justiça -, os companheiros da constru-
ção de Rondônia estão contando com o
apoio extremamente qualificado do com-
panheiro Ademilton Borges. Sindicalista

experiente e forjado na luta, Borges foi des-
locado provisoriamente de  Camaçari-BA
para acompanhar de perto as mobilizações
do Ramo no Estado da região Norte.

Abandonados à própria sorte pelos pe-
legos, os operários começaram a dura
tarefa da reconstrução da sua entidade,

pois encontram-se até sem Convenção
Coletiva. No próximo domingo, dia 19,
está sendo marcada a primeira assem-
bléia na capital. Um dos principais pro-
blemas é o enorme arrocho salarial: o
ajudante recebe R$ 481,00, pouco mais
do que os R$ 465,00 do salário mínimo.


