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Outra torre sob responsabilidade
da Sanden já havia  matado dois
trabalhadores, que também não
dispunham de itens de segurança
obrigatórios para a instalação

CRIMINOSO DESCASO: TORRE EM CONSTRUÇÃO
DESABA E MATA SEIS PERUANOS EM RONDÔNIA

Rompimento dos cabos de sustentação provocou
queda da estrutura de pelo menos 50 metros de altura

Seis trabalhadores peruanos morreram
na última segunda-feira (7) quando

erguiam uma torre de transmissão de
energia elétrica no interior de Rondônia.

De acordo com a polícia local, o aci-
dente aconteceu em uma propriedade
rural localizada entre as cidades de Pa-
recis e Primavera e era de responsabili-
dade da empresa Sanden. A torre tinha
pelo menos 60 metros de altura e o rom-
pimento dos cabos de sustentação pro-
vocou a queda da estrutura. Cinco dos
estrangeiros morreram na hora e um de-
les ainda foi levado ao hospital, mas não
resistiu.

EXPLORAÇÃO - As causas do aci-
dente só serão reveladas após a investi-
gação da perícia. A empresa que empre-
gava os trabalhadores peruanos não quis

se pronunciar sobre o acidente e as condi-
ções de trabalho. Também não é uma infor-
mação pública se eles estavam legalmen-
te no país.

REINCIDENTE - Essa não foi o primeiro
acidente envolvendo trabalhadores contra-
tados por esta mesma empresa. Em feve-
reiro de 2013, dois homens morreram após
a queda de uma torre próxima à cidade de

Chupinguaia, no in-
terior de Rondônia.
Na época, o aciden-
te ocorreu devido à
falta de itens de se-
gurança obrigatóri-
os na instalação da
estrutura.

MAIS MORTES
- Em abril de 2013,
outro trabalhador
também morreu du-
rante a construção
da mesma linha,
devido ao corte de
uma árvore. Parte
do tronco caiu em

cima do homem que morreu na hora. Mais
uma vez a perícia confirmou a ausência
de itens de segurança.

BASTA DE IMPUNIDADE! - Sem maior
e mais rigorosa fiscalização e punição exem-
plar aos criminosos, tragédias anunciadas
como essas não terão fim e os mortos
continuarão sendo apenas números nas
frias estatísticas do capital.

Como já noticiamos no boletim pas-
sado, o desabamento de um viaduto no
último dia 3, na Avenida Pedro I, em Belo
Horizonte, matou duas pessoas e causou
ferimentos em outras vinte e duas. A obra
fazia parte da meta 2 do Plano de Mobili-
dade do BRT (Bus Rapid Transit), que
seria usado durante a Copa do Mundo.

Mas as declarações do prefeito da ci-
dade, Marcio Lacerda, aliado do candidato
a presidente Aécio Neves, chocaram tan-
to, que resolvemos dar um maior destaque
a este descaso com a vida do povo.

Na própria noite do acidente Lacerda
disse que  "era normal" que "acidentes
assim acontecem".  Além de que "não é

PREFEITO DE BH ENCHE DE ELOGIOS EMPRESA DO VIADUTO QUE CAIU
Segundo acerda, a Cowan é "renomada, de grande porte e de muita tradição"

possível saber se houve falha". A pergunta
que não quer calar é: como um viaduto de-
saba e não se pode saber se houve falha?

Não satisfeito, o aecista ainda tirou o
corpo fora sobre suas obrigações dizendo
que "a obra não é de responsabilidade da
prefeitura e sim da empresa vencedora da
licitação, no caso a Cowan". O prefeito tam-
bém não poupou elogios à empreiteira que
realizava a obra, segundo ele a empresa é
"renomada, de grande porte e de muita tra-
dição".

Um outro viaduto sobre a Avenida Pedro
I chegou a ser interditado após verificação
de um deslocamento lateral na estrutura. A
obra também era de responsabilidade da

Cowan. Ou seja, já havia sinais de que as
coisas não iam bem nessas construções.
Mas nada foi feito, e a negligência da pre-
feitura custou a vida de duas pessoas.

 A responsabilidade pela obra era da
Sudecap, autarquia da Prefeitura de Belo
Horizonte. A construtora Cowan, respon-
sável pela construção, apenas lamentou
o acidente em nota.

O Sindicatos dos Tra-
balhadores nas Indústrias
da Construção Pesada e
Afins de Mato Grosso do
Sul (SinticopMS) está divul-
gando a tabela salarial, con-
vênios médicos, odontoló-
gicos e curso de operador
de máquinas pesadas nos
canteiros de obra por todo
o estado.

SITICOM-BC:  ELEIÇÕES
COM CHAPA ÚNICA E 95%
DOS VOTOS VÁLIDOS

O Sindicato de Trabalhadores nas
Indústrias da Construção e do Mobiliário
do Balneário de Camboriú (Siticom-
BC) realizou esta semana suas
eleições para renovação de diretoria
para o quadriênio 2014/2018. A  chapa
única foi referendada por 95% dos votos
válidos.

SINTICOPMS DIVULGA AÇÕES NOS CANTEIROS DE OBRA
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Com o auditório do Sintracon lotado, operários reafirmam que a paciência chegou ao fim

ALERTA: “SE A PROPOSTA DE AUMENTO SALARIAL NÃO
MELHORAR, CONSTRUÇÃO CIVIL DE CURITIBA VAI PARAR”

CUT repudia agressão israelense e
defende direito do povo palestino à
autodeterminação. Basta de bombas!

Dando continuidade à sua política de
terrorismo de Estado, o governo de Israel
lançou sobre a população de Gaza mais
de 400 toneladas de bombas em 36 ho-
ras. A partir de então, a multiplicação dos
ataques fez com que o número de pales-
tinos mortos já ultrapasse os 70, com
mais de 500 feridos e mutilados, grande
parte idosos, mulheres e crianças, ates-
tam organizações médicas internacionais.

É inadmissível que o governo de Israel
continue se utilizando da inaceitável e la-
mentável execução de três colonos israe-
lenses, ocorrida recentemente, como jus-
tificativa para continuar com sua política
de “punição coletiva”. É completamente
absurdo que um Estado queira compor-
tar-se como “xerife”, assassinando impu-
nemente, enquanto mantém a odiosa ocu-

TERRORISMO DE ESTADO DE ISRAEL MULTIPLICA DESTRUIÇÃO E

pação militar com milhares de presos
políticos e centenas de milhares sob cer-
co, com o muro do apartheid.

No momento em que Israel afronta
uma vez mais a legislação internacional
e insiste em manter a ocupação de terras
que não lhe pertencem, estendendo suas
colônias, humilhando um povo inteiro em
seus postos de controle, desviando a água
dos rios, cortando a energia elétrica e aten-
tando contra direitos humanos básicos,
cresce a nossa responsabilidade em apoio
à resistência palestina.

Assim como o regime de segregação
racial caiu na África do Sul com a pres-

MORTE NA PALESTINAMORTE NA PALESTINA são dos povos e governos somada ao
boicote econômico, precisamos ampliar
a mobilização pelo rompimento de qual-
quer acordo com empresas israelenses,
como a Elbit - que desenvolve a tecnolo-
gia dos drones – ou a Mekorot - respon-
sável por violações e discriminações no
direito à água na Palestina desde a déca-
da de 1950. Acordos deste tipo servem
apenas para aumentar o poder de um re-
gime que se sustenta na agressão.

Neste momento de luto e de dor, redo-
bramos nosso compromisso com a luta
pela afirmação de uma paz duradoura a
partir da construção de dois estados – um
israelense e um palestino- assegurada
pelas fronteiras internacionais de 1967,
garantindo também o retorno dos refugia-
dos, conforme resolução da ONU.

Pela paz!  Pelo direito da autodetermi-
nação da Palestina! Pelo fim da agres-
são israelense!

Vagner Freitas, presidente da Central Úni-
ca dos Trabalhadores e Secretaria de Rela-
ções Internacionais da CUT-Brasil

Os trabalhadores da construção civil de Curitiba e Região Metropoli-
tana lotaram o auditório do Sintracon na última quarta-feira (9) e dis-

seram um sonoro não à proposta patronal de reajuste de apenas 6,08%
nos salários, pisos e benefícios da Convenção Coletiva de Trabalho do setor.
Os patrões querem apenas recompor a inflação acumulada nos doze me-
ses anteriores à data-base da categoria (junho de 2013 – maio de 2014).

Como as negociações foram reabertas e uma nova rodada vai
acontecer no dia 18 de julho, os participantes da assembleia votaram o
indicativo de greve a partir do dia 22, conforme defendido pelo Sindicato.
Um dia antes (21), os operários voltam a se reunir em assembleia na
Sede do Sintracon, às 18 horas, para apreciar uma possível nova proposta
patronal.

A palavra de ordem dos trabalhadores está decretada: “se a proposta
de aumento salarial não melhorar, a construção civil de Curitiba vai parar!”.

Na última quinta-feira (10) o Sindicato dos
Trabalhadores da Construção Civil do Espírito
Santo realizou uma palestra para seus dirigentes
sobre o Sistema Único de Trabalho (SUT), com a
palestrante Fernanda, ex-formadora da entidade.

O presidente do Sintraconst/ES, Paulo Peres,
Carioca, acredita que “o mais importante deste
sistema é a abertura para os movimentos sociais,
principalmente para o movimento sindical, de uma
intervenção no controle social”.

O SUT terá o desafio de concretizar a
integração das políticas públicas voltadas para o
mundo do trabalho, bem como construir um
modelo de repartição de atribuições entre os entes
da federação.

SINTRACONST/ES REALIZA PALESTRA SOBRE O SUT PARA SEUS DIRIGENTES
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