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Dono de empresa de Itaguaçu não se conforma com fiscalização e perde a linha

DIRETORES DO SINDIMÁRMORE DO ESPÍRITO SANTO
SÃO AMEAÇADOS DE MORTE POR EUGÊNIO HACKBARDT
Ao fazer uma visita de rotina à empresa

Eugênio Hackbardt-ME, em Itagua-
çu/ES, no dia 24 de junho, os diretores
do Sindimármore (Sindicato dos Traba-
lhadores nas Indústrias de Mármore, Gra-
nito e Calcário do Espírito Santo), Regi-
naldo Célia e Adriano, foram ameaçados
de morte pelo dono da empresa, o se-
nhor Eugênio Hackbardt. Várias testemu-
nhas assistiram a ignorância e a trucu-
lência do empresário, que perdeu a linha,
a razão e o bom senso.

Gritando palavras de baixo calão,
como “vagabundos” e “safados”, Eugê-
nio acusou Reginaldo de perseguição,
“com denúncias nos órgãos competen-
tes”. Ele ameaçou o diretor de morte,
lembrando que conhece a família do sin-
dicalista e também o local onde mora.
“E é melhor vocês saírem daqui corren-
do enquanto eu não sento um ‘trem’ em
vocês”, acrescentou.

Os diretores prestaram queixa na
Delegacia, abriram um Boletim de Ocor-
rência e acionaram o Ministério Público.
A Central Única dos Trabalhadores e o
movimento sindical nacional estão acom-
panhando o caso de perto, para que o
crime não fique impune.

Depois de muito tempo empurrando a
Campanha Salarial com a barriga e ofere-
cerem um reajuste miserável, os patrões
das marmoarias realizarão assembleia.

O Sindimármore encaminhou propostas
para o fechamento da Convenção Coletiva
de Trabalho ao sindicato patronal no dia 5
de março. Eles só marcaram a primeira
reunião para 29 de abril. E aí ofereceram o
ridículo reajuste de 5%, ou seja, menor do
que a inflação do período, resultando numa
perda real de salário para os trabalhado-
res. E, claro, o Sindimármore rechaçou.
Nova reunião e proposta só foram realiza-

É por causa de pessoas como Eu-
gênio que o setor de rochas é conheci-
do como o que mais mata trabalhado-
res no mundo. Por isso é sempre bom
lembrar que a ditatura acabou e que os
sindicatos têm o direito e o dever de fis-
calizar e cobrar melhoria nos ambien-
tes de trabalho. Além de reajuste salarial
digno, os companheiros têm direito de tra-
balhar em segurança. Gente com muito
mais força já tentou nos calar e não con-
seguiu. Com a sua atitude, se o senhor
já estava errado, agora está mais ainda.
A Justiça vai te cobrar. Então, até lá.

NINGUÉM VAI NOS CALAR PATRÕES DEVEM FAZER ASSEMBLEIA APÓS REUNIÃO COM MPT
das no dia 6 de junho, na qual o patronal
ofereceu 7% para todos os salários.

A falta de uma proposta de reajuste
decente por parte dos patrões travou as
negociações mais uma vez. Na semana
passada o Sindimármore e o patronal ti-
veram uma nova reunião no Ministério Pú-
blico do Trabalho (MPT). Os patrões che-
garam a um reajuste de 9% para quem
recebe o piso e 8% para quem recebe
acima do piso, mas ainda terão que fazer
assembleia para aprovar a proposta, que
depois também deve passar pela apreci-
ação dos trabalhadores.

Empresário escravocrata pensa que é senhor da vida e da morte de operários

Após várias reuniões entre o Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção e do Mobiliário de Triunfo (Sindiconstrupolo)
e o patronal, foi fechada a convenção coletiva 2014/2015 dos
trabalhadores terceirizados do Polo. A proposta apresentada ao
Sindicato foi aprovada em assembleia no dia 4, com participação de
98% da categoria.

As conquistas, retroativas à data-base em 1º junho, são 8% de
reajuste salarial, 20% de aumento no vale alimentação - que passa
para R$ 300,00, abono total nos dias de jogos da Copa, além de 100%
de horas extras, conquistados em junho. É importante que qualquer
descumprimento seja imediatamente denunciado ao Sindicato.

TERCEIRIZADOS DA CONSTRUÇÃO DO POLO PETROQUÍMICO DO SUL FECHAM CONVENÇÃO
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Chapa 1 da CUT representa a continuidade do projeto político-sindical em defesa dos interesses da classe
SINDICATO DE CAMPINAS TEM ELEIÇÃO DE 6 A 8 DE AGOSTO

A Conticom foi citada em trabalho de
Matthew G O’Coonor, pesquisador visitan-
te da UNICAMP e candidato a PhD. Intitu-
lado “Excepcionalidade Brasileira nas Re-
lações Trabalhistas e a Viabilidade de Mais
Cooperação Tripartite”, o trabalho foi apre-
sentado no V Simpósio Internacional Tra-
balho, Relações de Trabalho, Educação e
Identidade, maio, em Belo Horizonte.

CONTICOM CITADA EM TESE APRESENTADA EM SEMINÁRIO INTERNACIONAL
CLAUDINHO - Matthew entrevistou o

presidente da Conticom, Claudio da Silva
Gomes, que falou sobre o imposto sindi-
cal e o problema da criação de um grande
número de entidades que se acomodam
com este financiamento e enfraquecem a
segurança de representação, além da uti-
lização de sindicatos como trampolim elei-
toral.

Claudinho falou também da qualifica-
ção de mão de obra e da necessidade e
benefícios da qualificação, onde o governo
e os empresários têm grande responsabi-
lidade e sobre a experiência das mesas
tripartite e de negociação afirmando que
“o empresário não vai para a mesa com o
sindicato por livre e espontânea vontade”,
apesar de ser obrigação tutelada por lei.

Entre os dias 6 e 8 de agosto, o Sin-
dicato dos Trabalhadores da Constru-

ção, Mobiliário e Montagem de Campinas
e Região realizará eleições para eleger a
diretoria colegiada que ficará à frente da
entidade na gestão 2015-2018. A eleição
tem uma única chapa inscrita, que repre-
senta a continuidade do projeto político-sin-
dical que defende não só os interesses ime-
diatos da categoria, mas também os inte-
resses históricos da classe trabalhadora.

A eleição busca reafirmar os princípios
da CUT como o exercício pleno da demo-
cracia operária, utilizando os métodos das
direções colegiadas, a pluralidade, onde
todas as correntes de opinião atuantes,
independentemente de sua opção partidá-
ria ou religiosa, têm direito a participação
nos fóruns da categoria, entre outros.

A Chapa 1 também apresentou um pla-
no de lutas e de ação com a sociedade
civil, que é composto por aumento real de
salários, Participação nos Lucros e Re-
sultados (PLR), estabilidade após o retor-
no das férias, fim das terceirizações nos
canteiros de obras (gatos), melhorias nos
ambientes de trabalho, redução da jorna-
da para 40 horas semanais sem redução
de salário, fim do fator previdenciário, não
ao PL 4330, suspensão dos leilões da
Petrobrás, contra as privatizações,
melhoria no Serviço Único de Saúde (SUS),
pela reforma urbana com a construção de
moradias, entre outros.

SINDICATO DE ANGRA DECIDE MANTER-SE FILIADO À CUT
Após eleição do Sindicato dos

Trabalhadores das Indústrias da
Construção Civil de Angra dos Reis e
Paraty (Sticpar), a nova direção reuniu-se
com a CUT e outra central com o intuito

Nos dias 22 e 23 de agosto, em
Itapevi, e no dia 29 de agosto, em
Campinas, acontecem Encontros de
Cipeiros, que têm por objetivo assegurar
à categoria melhores condições de
segurança e saúde nos ambientes de
trabalho.

Temas como a legislação, as normas
regulamentadoras e outros instrumentos
de prevenção de acidentes devem ser
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centrais nos encontros. O intuito é reduzir
cada vez mais a quantidade de acidentes
de trabalho e de doenças ocupacionais
entre os trabalhadores da base de
atuação dos Sindicatos.

Os encontros também pretendem
discutir as responsabilidades e
comprometimento de todos com relação
ao trabalho dos cipeiros nos ambientes
de trabalho.

de resolver em qual entidade o sindicato
ficaria filiado.

Após amplo debate uma votação na
direção decidiu, por 8 votos a 2, a
manutenção da filiação à CUT.

Operários da construção civil de Angra dos Reis e Paraty: energia cutista

MILHARES NAS RUAS
PELA PALESTINA LIVRE

Nas ruas de São Paulo (foto) e nas
principais cidades do planeta, milhares
de manifestantes foram às ruas para
exigir o fim imediato da carnificina prati-
cada por Israel contra a população pa-
lestina. Até o momento os bombardeios
israelenses já mataram mais de 250
pessoas, ferindo gravemente mais de
1.500, grande parte mulheres e crianças

Pluralidade fortalece luta coletiva por melhores condições de trabalho


