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Petrobras sustenta

“gatos” da Refap
PNEUS foram queimados
no dia 14 de janeiro,
em protesto contra a
falta pagamento de
rescisões pela GDK

Empresas contratadas para obras na refinaria de
Canoas deixam trabalhadores na mão e sem dinheiro
Todo mundo sabe que
os operários que trabalham
hoje nas obras da Refinaria
Alberto Pasquilini (Refap),
em Canoas, estão insatisfeitos com a Petrobras. Isto não
é novidade, como já vimos
na última edição reduzida do
MARRETA. Jornais, emissoras de TV e rádios de Porto
Alegre e região têm divulgado essa indignação.
O fato novo é que a
grande multinacional administrada pelo governo federal continua desrespeitando
seus trabalhadores. Esta é
uma verdade que, infelizmente, se tornou rotina nos
canteiros de obras da Refap.

Por isso, o STICC vem
mostrar àqueles que têm
algum vínculo trabalhista com
essas empresas os descasos e
os abusos praticados por lá.
São inúmeras irregularidades
que vêm sendo fortemente
combatidas pelo Sindicato.
Além dos erros de hoje,
mostraremos as atrocidades
que já foram resolvidas de vez
na vida dos trabalhadores com
a ajuda do STICC.
“GATO SAFADO” - Este termo
nunca foi tão bem empregado
antes. A gíria que veio da
Região Nordeste do nosso País
já se espalha por todo Estado
gaúcho. Principalmente, pelas

obras da Refap em Canoas.
Temos dois exemplos
disso: as empresas baianas
UTC e GDK. São maus
e xe m p l o s d e c o m o o s
trabalhadores devem ser
tratados. São “assassinas”
dos direitos trabalhistas.
Faremos nas próximas
páginas dessa edição análises
mais aprofundadas sobre
essas duas organizações,
contribuindo para que todos
possam conhecer melhor
quem se atreve a roubar o
dinheiro que é do operário
por direito e que deveria ser
pago sem desculpas ridículas
pela gigante Petrobras, grande só no tamanho.
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UTC persegue trabalhadores

e desrespeita Sindicato
m mais
OPERÁRIOS não aguenta
na cara
tanta falta de vergonha

A UTC Engenharia, fundada em
1974, na Bahia, hoje tem sede em São
Paulo e filial na cidade do Rio de
Janeiro. Até o ano de 2011, a empresa
possuia um total de 7.034 funcionários
espalhados por todo território nacional. De lá para cá, com os diversos
contratos de obras assinados junto à
Petrobras, esse número alcançou os
10.515 empregados.
O crescimento é expressivo,
assim como é a alta do seu faturamento. Em 2011, a UTC arrecadou R$ 1,6
bilhões e, em 2012, atingiu a marca de
R$ 1,9 bilhões.
Se a empresa cresce tanto
assim, por que os empregados continuam sofrendo com demissões em
massa e, até mesmo, com a falta de
transporte para o trabalho? Por que
esse retorno financeiro não pode ir um
pouquinho também para o bolso do
trabalhador do serviço pesado?
FALTA DE CARÁTER - O principal
problema está na ganância das pessoas
que administram a UTC. O lucro vai
para o bolso daqueles que estão no
topo da hierarquia, enquanto o empre-

gado que trabalha no canteiro de
obras, penando embaixo do sol escaldante e do equipamento pesado, fica
de mãos abanando.
Entre as irregularidades
praticadas pela UTC em Canoas (veja
quadro ao lado), podemos citar uma
que não parece ser do século 21.
Parece ser coisa da Idade Média. Os
trabalhadores que fazem hora extra
ou pegam o turno da noite não têm
transporte para voltar para casa. Um
completo absurdo contra o direito do
cidadão. Todos possuem esse direito,
que é um dever da empresa.
RETROCESSO - Outra prática que
deixa qualquer um “de cabelo em pé”
é a convocação de novas eleições
para formar a comissão de representantes dos trabalhadores, sem o
conhecimento do Sindicato e com a
demissão de candidatos já inscritos.
É esse tipo de ação mal intencionada que mostra a verdadeira
UTC: uma empresa que não respeita
nem os trabalhadores, nem seus
representantes legais. Voltamos à
época da Inquisição ou da ditadura?

Demissões e terrorismo

no dia a dia da UTC
 Empresa joga o funcionário contra o
Sindicato dos Trabalhadores;
 Compensação de horas sem consultar as
melhores datas para o trabalhador;
 Demissões em massa;
 Perseguição a candidatos de eleição;
 Prática antissindical, com cartas de oposição;
 Subcontratadas não cumprem acordo;
 Trabalhador fica sem transporte quando
faz hora extra ou turno da noite;
 Falta parte de pagamentos de PLR, FGTS e
multa rescisória.

ISSO ATBEAM
R!
QUE AC

Não podemos deixar
que essas barbaridades
r.
continuem a acontece
!
sta
ba
Vamos dar um

Junte-se ao STICC!
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GDK quer ver o “bicho pegar”?

TRABALHADORES bloquearam
a avenida em frente à Refap;
congestionamento na BR-116
chegou a 5 km em 15 minutos

Em protesto à falta de
pagamento da rescisão de cerca
de 400 empregados demitidos
pela GDK, o STICC liderou uma
mobilização que durou perto de
duas semanas em frente à obra da
empresa na Refap, em Canoas.
Os trabalhadores, indignados com o descaso da GDK e da
Petrobras, chegaram ao máximo
da sua revolta no dia 14 de janeiro,

quando pneus foram queimados e
a avenida em frente à entrada
principal da refinaria foi bloqueada pelos manifestantes.
O ato chamou a atenção da
imprensa, que publicou diversas
matérias sobre o protesto em
jornais, rádios e TVs.
Mas parece que o alarde
não sensibilizou a GDK, que insiste
em se negar a pagar os direitos

dos mais de 400 trabalhadores
em situação financeira precária. Tem gente que já está há
quatro meses sem receber.
Outro problema grave é a
falta de eleição para delegado
sindical. A empresa desrespeita
assim toda a classe operária.
ESSE “GATO” É BAIANO - Para
quem não conhece a história da

GDK, ela foi fundada em Salvador,
na Bahia, em 1989, com o nome
de Geral Engenharia Ltda. Em
2001, incorporou a empresa
Damulakis, tradicional companhia
do setor, passando a se chamar
Geral Damulakis e, posteriormente, GDK S.A.
Hoje em dia, a empresa
conta com mais de 5 mil funcionários em todo o País.

Manda embora e não paga
tudo o que deve. Pode?
Não pode, não! E nós, do STICC, vamos fazer
tudo o que estiver ao nosso alcance para que a
empresa cumpra com o seu dever. A Petrobras
tentou uma solução, dando créditos para a GDK.
Mas a GDK não aceitou o acordo. Então, o primeiro passo foi dado: uma ação judicial movida pelo
Sindicato vai garantir que todos os trabalhadores
demitidos pela GDK recebam o que é seu por
direito. Vamos fazer valer a lei trabalhista. Chega
de desmandos! A GDK não pode impedir que a lei
seja cumprida. Eles não são maiores que os trabalhadores, alicerce da nossa sociedade, peça principal da construção civil.

A INDIGNAÇÃO e a fumaça crescem
cada vez mais a cada dia que passa

“Com união, garra e luta,

venceremos”

Principais conquistas
da greve de 2012

 1 delegado sindical a
cada 200 trabalhadores;

 R$ 1.800,00, a título de

Participação nos Lucros e
Resultados (PLR);

RENATO ILHA / STICC

GELSON SANTANA,
secretário-geral do STICC,
na greve da Refap, em 2012

Em agosto de 2012,
após quatro dias de paralisação total das obras na
Refap, em Canoas, os
trabalhadores tiveram importantes conquistas, com
o apoio do STICC (veja quadro acima à direita).
Foram itens que não
contemplaram em 100% as
reivindicações apresentadas, mas que representaram um grande avanço

frente à intransigência da
patronagem. No fim, a
Justiça apresentou uma
proposta de conciliação,
que foi aceita pelos trabalhadores em assembléia
geral, realizada diante da
portaria da refinaria.
O STICC mais uma
vez defendeu com respeito e perseverança o direito
dos operários e mostrou o
imenso valor do trabalho

EXPEDIENTE

INSEGURANÇA! A imagem não é boa, mas dá
pra ver operários da GDK sem cinto na Refap;
à esquerda, os 45 metros de altura da obra

UNIÃO - Gelson Santana,
secretário-geral do STICC,
destacou a disposição de
luta demonstrada pelos
trabalhadores, que decidiram paralisar totalmente
as atividades e persistiram
no movimento em meio ao

mau tempo e às fortes
chuvas que se abateram
no Estado durante o
período grevista.
O sindicalista ressaltou a inédita conquista da
PLR, que reforça os vencimentos de 2013 em R$
1.800,00, mas reafirmou a
intenção de melhorar os
salários. “Apenas uma
empreiteira se dispôs na
época a valorizar os traba-

lhadores, embora timidamente. Ao perceber a força
da unidade dos operários e
do Sindicato, outras se
obrigaram a reconhecer o
valor dos trabalhadores.
Hoje, a luta é para que os
dispensados pela GDK
recebam seus direitos e
que os operários da UTC
possam ter voz. As empresas não nos vencerão”,
exaltou Santana.
RENATO ILHA / STICC

MARRETA em imagem

de todos para aquelas
obras. Com forte mobilização, fez-se a valorização do
nosso trabalho.

 2% de reajuste salarial;
 vale-refeição R$140,00;
 vale-rancho R$150,00;
 65% a + de hora-extra.

Palavra do presidente
Neste último ano, tivemos uma série de problemas
causados por empresas contratadas para obras
da Petrobras. Podemos dizer que esta é uma
empresa irresponsável, que não respeita os seus
trabalhadores. Uma gigante sem alma, que não
defende quem realmente precisa de ajuda. A luta é
eterna, mas essa batalha será vencida. O Sindicato
está aqui para apoiar o trabalhador, ressoando a
mesma voz e unindo as mesmas forças. Avante,
companheiros! Até a vitória!

VALTER SOUZA, presidente do STICC e da
Nova Central Sindical dos Trabalhadores do RS
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