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SP: TRABALHADORES DA QUEIRÓZ GALVÃO NA
RODOVIA TAMOIOS ENCERRAM GREVE VITORIOSA
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Cesta básica tem
reajuste de mais de
100% e vai a R$ 215,00

Nova direção tomou posse e decidiu manter
filiação à Central Única dos Trabalhadores

SOBE PARA 11 O NÚMERO DE MORTOS NO SETOR DE ROCHAS NO ESPÍRITO SANTO

s trabalhadores que atuam
nas obras da Queiróz Galvão

na Rodovia dos Tamoios aprova-
ram, em assembleia realizada ter-
ça-feira (23), proposta que contém
reajuste da cesta básica - de R$
100,00 para R$ 215,00 - e multa
de 10% em caso de descumpri-
mento da convenção coletiva. 

À frente das negociações, o
Sindicato dos Trabalhadores e
Construção Civil de São José dos
Campos e Litoral Norte (Sintricom)
vai brigar juridicamente para repre-
sentar os operários legalmente e
discutir com o patronal o índice
de reajuste salarial. 

“O acordo que conseguimos foi
importante para os trabalhadores,
mas vamos continuar lutando para
conseguir a representação e mais
melhorias”, disse Ivam Rodrigues,
do Sintricom. Os sindicatos da
Federação Solidária da CUT es-
tão dando apoio ao movimento. 

O

Subiu para 11 o número de trabalha-
dores mortos no setor de rochas no es-
tado do Espírito Santo neste ano. So-
mente em setembro foram três aciden-
tes gravíssimos. 

ABSURDO - Alan Roli Martins, 23
anos, foi a mais recente vítima fatal. Ele
morreu na última segunda-feira (22) ele-
trocutado, em seu primeiro dia de traba-
lho, na Mineração Ipiranga, em Cachoei-
ro de Itapemirim. 

JUVENTUDE - No domingo
anterior, Ronei Souza, 19 anos, foi atin-
gido por chapas na empresa MG2, tam-
bém em Cachoeiro de Itapemirim. Ele
está em estado grave na Unidade de Tra-
tamento Intensivo (UTI).  Na primeira
quinzena deste mês, Willian Cardoso,

Setor patronal não aparece em reunião no MPT para tratar de instalações elétricas
19 anos, morreu depois de ser atingido
por uma pedra na cabeça após uma ex-
plosão, na Mineração Thomazini, em Bar-
ra de São Francisco. 

IRRESPONSABILIDADE - Na última
terça-feira (23), o Sindimármore do Espí-
rito Santo realizou uma reunião que havia
chamado no Ministério Público do Traba-
lho (MPT) sobre instalações elétricas no
setor de rochas ornamentais. O setor pa-
tronal não se fez presente, pois alegou
estar participando de outra atividade. 

O MPT chamou um engenheiro elétrico
para assessorar as reivindicações dos diri-
gentes que, na última campanha salarial,
tentaram incluir uma cláusula na conven-
ção coletiva em que as empresas teriam
que fazer uma vistoria anual no seu siste-

ma elétrico e divulgar o relatório. A cláu-
sula foi negada pelas empresas. 

INSEGURANÇA - “Não podemos per-
mitir que nossos companheiros sejam
mutilados ou mortos no seu local de tra-
balho, onde deveriam ganhar a vida. In-
sistimos que acidentes podem ser evi-
tados e uma das ações é os patrões in-
vestirem em segurança”, destacou o di-
rigente Aguinaldo Grillo. 

AUDIÊNCIA  - Depois de ouvir as rei-
vindicações de apoio para evitar aciden-
tes no setor, o MPT resolveu que vai cha-
mar uma audiência com o sindicato pa-
tronal sobre a NR-10. Para José Grilo,
“o fato do Ministério chamar é um avan-
ço, pois dá mais força. Quando nós os
chamamos eles não aparecem”. 

STICCERO VAI ABRIR SUBSEDE EM MACHADINHO E FARÁ CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO

Trabalhadores seguem mobilizados para
ampliar conquistas, afirmou Ivam Rodrigues

O Sindicato dos Trabalhadores na
Indústria da Construção Civil do Estado
de Rondônia (Sticcero) já iniciou o pro-

cesso para abertura de uma subsede em
Machadinho. Dirigentes da entidade já
entraram  em contato com autoridades

municipais para futuras parcerias em cur-
sos de aperfeiçoamento de profissionais
da construção civil.
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DE NORTE A SUL, 7,5 MILHÕES DIZEM SIM AO
PLEBISCITO CONSTITUINTE DA REFORMA POLÍTICA

Apesar de ignorada pelos grandes
 meios de comunicação, a campanha

do Plebiscito Popular por uma Constituin-
te Exclusiva e Soberana do Sistema Polí-
tico conseguiu arrecadar exatos 7.754.436
milhões de votos em urnas fixas espalha-
das por todo o país e por meio da inter-
net. Desses, 97,05% (7.525.680) foram
favoráveis à convocação da consulta. 

PARTICIPAÇÃO - O balanço foi divul-
gado em coletiva na sede do Sindicato
dos Jornalistas do Estado de São Paulo,
na tarde de quarta-feira (24), e representa
95% das urnas apuradas. Os estados de
São Paulo (2.617.703 votos), Minas Ge-
rais (1.354.399) e Bahia (774.218) lidera-
ram a participação, que contou também
com eleitores em outros países, quesito
em que a França lidera (4.621). Os votos
brancos e nulos somam 0,37% (28.691). 

MUDANÇAS- Presidente nacional da
CUT, Vagner Freitas, lembrou a relevân-
cia dos números num cenário em que a
parcela conservadora da sociedade bra-
sileira vende como negativa a participa-
ção na política. ”O plebiscito popular teve
o caráter educativo de mostrar que há pes-
soas querendo modificações no sistema
política. Esse é o momento para as orga-
nizações que ainda não participaram se
engajem na luta”, defendeu. 

PRESSÃO SOBRE OS PODERES -
As organizações que integram a campa-
nha entregarão o resultado das urnas para
a Presidência da República, o Congresso
Nacional e o Supremo Tribunal Federal
nos dias 14 e 15 de outubro, quando as

DE NORTE A SUL, 7,5 MILHÕES DIZEM SIM AO
PLEBISCITO CONSTITUINTE DA REFORMA POLÍTICA
Movimentos divulgam balanço e entregarão resultado da votação ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário

477 envolvidas na ação promoverão um
ato unificado em Brasília. 

DIÁLOGO - A proposta de construção
do plebiscito para debater o sistema polí-
tico é um dos resultados das manifesta-
ções de junho e julho do ano passado,
que sacudiram o Brasil. 

AVANÇAR NA MOBILIZAÇÃO- O
tema do Plebiscito apresenta questões re-
lacionadas ao sistema político, como o
financiamento público de campanhas,
a sub-representação das mulheres, indí-
genas e negros no parlamento e a impor-

tância do forta-
lecimento de
mecanismos de
democrac ia ,
como a partici-
pação em con-
selhos e a
construção de
referendos e
plebiscitos, que
permitam ao
povo participar
das decisões políticas de forma efetiva. 

Os 120 trabalhadores da Construtora
Caiçaras retomaram terça-feira (23) as
atividades depois de nove dias de parali-
sação. Na véspera, a empresa reuniu-se
em negociação com os diretores Roque
Silva, Joaquim Rocha e Antonio Silva.
“Conseguimos selar acordos em favor dos
trabalhadores”, afirmou Roque. 

A empresa comprometeu-se a não
descontar os dias parados e formalizou

A Futurmov comprometeu-se a homo-
logar no Sintracom SBC-DMA as demis-
sões de 60 funcionários. A decisão foi to-
mada depois que o sindicato denunciou a
empresa ao Ministério Público do Traba-
lho na manhã de 16 de setembro, motiva-
do por denúncia dos operários de que
havia ocorrido uma dispensa em massa
não precedida de negociação com o sin-

FUTURMOV HOMOLOGARÁ DEMISSÕES NO SINTRACOM SBC-DMA
dicato. Além disso, o parcelamento das
verbas rescisórias foi feito em 10 vezes e
a homologação do acordo ocorreu peran-
te órgão incompetente, não reconhecido
pela legislação trabalhista vigente.

PROTESTO -  “A empresa foi informa-
da de que o sindicato discorda e o MPT
também, de acordos perante
o Triab (Tribunal Internacional Arbitral)”,

afirma a coordenadora do Departamento
Jurídico do Sintracom, Priscila Mainardi. 

A demissão de cerca de 60 funcionários
ocorreu entre agosto e setembro de 2014.
“Toda dispensa em massa requer negocia-
ção prévia com o sindicato, sob pena de
ser nula e acarretar reintegração do em-
prego aos demitidos”, afirma o presiden-
te do Sintracom, Admilson Oliveira. 

OPERÁRIOS RETOMAM ATIVIDADES NA CAIÇARAS APÓS 9 DIAS DE  GREVE
em ata o compromisso de acertar o pa-
gamento do INSS e do FGTS atrasados
em 15 dias. “Além disso, os terceiros que
não cumprirem o pagamento no quinto dia
útil terão os contratos rescindidos”, afir-
mou Joaquim. 

REMANEJAMENTO - Os trabalhado-
res empregados das construtoras RA e
Caiçaras serão demitidos e contratados
pela Premier, que assumirá a obra. “As

demissões serão realizadas aos poucos,
com pagamento integral das verbas res-
cisórias, e os trabalhadores interessados
em continuar na obra serão contratados
pela nova empresa”, informou Admilson
Oliveira, presidente do Sintracom SBC-
DMA.

PRAZO -  O processo deve durar cerca
de dois meses e a expectativa é que a obra
ainda permaneça por mais de um ano. 

Vagner, Freitas presidente nacional da CUT, divulga resultado ao lado
das lideranças dos movimentos sociais brasileiros


