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Acareação entre operários
e empreiteiros solucionam
impasses na obra da ETE Serraria

Em 21 de maio de 2012, momentos
tensos
marcaram
encontros
em separado entre operários e
encarregados das empreiteiras no
canteiro de obras da Estação de
Tratamento de Esgotos da Serraria ETE Serraria - na Zona Sul da Capital
gaúcha, mediados pelo Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias
da Construção Civil de Porto Alegre
(STICC).
Em virtude da importância social
da obra, a chefe da equipe de
Fiscalização do STICC, Cidia Santos,
coordenou pessoalmente a ação
que começou nas primeiras horas
do dia. Casos como o pagamento de
valores relativos ao deslocamento dos

trabalhadores do Nordeste para o Sul,
pagamento da antecipação salarial de
janeiro, acertos pontuais e problemas
de relacionamento foram tratados na
mesa de negociação instalada dentro
do escritório do Consórcio GIB, formado
pela Goetze Lobato Engenharia Ltda
(GEL), Infracon Engenharia e Comércio
Ltda e Brönstrup Construções,
Incorporações e Participações Ltda.
A encarregada do Setor de
Fiscalização do STICC vê na acareação
a única forma de resolver esses
conflitos e observa um traço próprio
do trabalhador da construção civil, que
é a firmeza com que defende seus
direitos, mesmo não estando descritos
em contrato de trabalho, “uma prática

condenável que leva à precarização
das relações de trabalho no setor”,
adverte Gelson Santana, secretáriogeral do sindicato.
Cidia Santos reconhece que parte
significativa dos conflitos podem ser
resolvidos por meio dessa mediação,
mas pondera que será preciso atingir
um patamar em que o trabalhador seja
respeitado sem que o sindicato tenha
de forçar empreiteiros e construtores
a aplicar as regras definidas pela
legislação.
Após a intervenção do Sindicato, os
funcionários receberam a antecipação
salarial de janeiro e a garantia de
melhorias para as áreas de vivência
dos trabalhadores.
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Ação realizada pelo Sindicato conquista
resultados positivos para os trabalhadores
Com a mediação do Sindicato na obra da ETE Serraria
no dia 22 de maio onde constatou-se irregularidades
em alojamentos e pagamentos, no dia 25 de maio, 87
trabalhadores da Empreiteira Lawn, receberam o reembolso
de passagens de vinda do Nordeste para o Sul e um bônus
do mês de abril que estava em atraso que totalizou o valor
de 120 mil reais.

“O STICC contribuiu muito para a minha
promoção na empresa. O Sindicato tem feito um
bom trabalho na defesa aos trabalhadores, tem
nos ajudado muito”.
MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA
“Depois da intervenção do STICC, foi designada
uma equipe de manutenção elétrica para a revisão
de chuveiros e instalações sanitárias de 15 em
15 dias. É ótimo para todos os funcionários.
Com isso melhoramos nossas condições de
vivência”.
CRISTIANO KUBINSKI

Alojamentos em condições precárias recebem
melhorias após intervenção do STICC
Antes
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