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Aumentos nos valores da cesta básica variaram de 18,75% a 25%
D epois da aprovação pela categoria da pro-

posta negociada com o patronal, a dire-
toria do Sindicato dos Trabalhadores da Cons-
trução Civil da Região Sul Fluminense e o
Sinduscon- SF assinaram, na última terça-
feira, 14, a convenção coletiva do setor de
2014/2015. Os reajustes conquistados vão
de 7,06% a 9% nos pisos salariais, além do
aumento de 25% no valor da cesta básica,
que atingiu R$ 150,00 para dentro das indús-
trias, e de 18,75% para fora das indústrias,
alcançando o valor de R$ 95,00.

Para os trabalhadores que ganham acima
do piso salarial, o reajuste geral foi de 7,06%, o
que corresponde a um ponto percentual de
ganho real.  Para aqueles que ganham o piso
profissional o reajuste chegou a 8,06%, com
dois pontos percentuais de ganho real. Já para
os ajudantes, o aumento atingiu 9%, com
ganho real de 2,94 %.  Os índices são retro-
ativos a 1º de julho, data base da categoria.

Outra destacada vitória da Convenção Co-
letiva foi o comprometimento do setor patronal
do enquadramento dos eletricistas, que atuam
dentro das indústrias, a categoria profissional
dos montadores, maçariqueiros e soldadores
de chaparia. Essa conquista, defendida pela
diretoria do Sindicato nas mesas de negocia-
ção, reajustará o piso dos eletricistas, a partir
de julho de 2015, em 11,31%.

MAIS GANHOS -  “A assinatura desta con-
venção garante ganhos significativos para os
nossos trabalhadores, representa a determi-
nação e coragem da categoria, que reconhe-
ceu os avanços alcançados pela nossa dire-
toria na mesa de negociação com os patrões",
afirma o presidente do Sindicato dos Traba-
lhadores da Construção Civil da região Sul
Fluminense, Sebastião Paulo, ressaltando
que a campanha salarial do setor foi vitorio-
sa, principalmente diante das demais cate-
gorias da região, que fecharam seus acordos
apenas com a reposição da inflação.

LUTA CONJUNTA - O diretor de impren-
sa do Sindicato, Zeomar Tessaro, atribui tam-
bém o resultado dessa campanha salarial à
organização e participação dos trabalhado-
res. “Eles souberam resistir ao discurso pes-
simista de crise do setor empresarial e, quan-
do foi preciso, demonstraram uma atitude
consciente de manter os avanços obtidos no
decorrer das negociações”, aponta o sindica-
lista. Ele destaca que os ganhos da conven-
ção coletiva do setor beneficiarão aproxima-
damente 10 mil trabalhadores da construção
civil que atuam na base territorial do Sindi-
cato, formada pelos municípios de Barra Man-
sa, Resende, Itatiaia, Quatis, Porto Real, Rio
Claro e Volta Redonda.

Na manhã da última quarta-feira (15),
o Sindicato dos Trabalhadores nas In-
dústrias da Construção Civil e do Mobi-
liário de Campo Grande (SintracomCG),
realizou um ato, em frente ao empreen-
dimento UPPER-Vanguard, na região do
Sóter, na capital sul-matogrossense. A
paralisação tinha como objetivo pres-
sionar a empresa Vanguard, para que
a mesma realizasse o pagamento do
salário atrasado e das verbas rescisó-
rias dos trabalhadores.

PRESSÃO - A atividade contou com
o apoio da Central Única dos Traba-
lhadores (CUT), do Sindicato dos Tra-

APÓS PARALISAÇÃO, SINTRACOM CAMPO
GRANDE OBTÉM VITÓRIA NA UPPER-VANGUARD
Ao menos 41 trabalhadores foram abandonados, sem salário,
por empresa terceirizada. Ação sindical reverteu a situação

balhadores da Construção Pesada
(Sintcop MS), da Federação dos Tra-
balhadores nas Indústrias da Constru-
ção Civil e do Mobiliário (Fetricom MS).

COBRANÇA - No dia anterior, mais
de 40 trabalhadores procuraram o Sin-
tracomCG, em busca de apoio, pois a
empreiteira Pedri&Santos, não pagou os
salários referentes ao mês de setembro.
O sindicato e os operários foram juntos
pedir explicações à empreiteira, mas
seus responsáveis não foram encontra-
dos. Tudo indica que os mesmos fugi-
ram dos seus compromissos e abando-
naram os companheiros à própria sorte.

José Abelha Neto, presidente do
SintracomCG, afirmou durante o ato
que “este é mais um caso de empresa
terceirizada que não honra seus com-
promissos com os trabalhadores”.
“Este tipo de construtora precisa aca-
bar. Não admitimos que as empreitei-
ras não respeitem os trabalhadores.
Esta é mais uma gatinha, mais uma
terceirizada, e quando elas não aten-
dem o direito dos trabalhadores, nós
dizemos: é pau na gata!”, frisou.

FALTA DE DIÁLOGO - Represen-
tantes da empresa Vanguard entraram
em contato com a direção do sindica-
to, solicitando uma reunião para che-
gar a um acordo, já que até aquele mo-
mento, a obra estava paralisada, com

mais de cem funcionários do empre-
endimento de braços cruzados em
frente ao portão de entrada. Após um
rápido diálogo, os representantes da
obra informaram que a empresa
Pedri&Santos recebeu mais de
R$72.000,00, que seria suficiente para
o pagamento dos trabalhadores. Mas,
até aquele momento, tudo indicava que
eles tinham desaparecido.

SOLUÇÃO - Segundo o acordo es-
tabelecido, o empreendimento será res-
ponsável por pagar os salários dos tra-
balhadores relativos ao mês de se-
tembro, bem como  fazer os devidos
levantamentos dos valores de multas
rescisórias e produção para o paga-
mento, o mais rápido possível.

José Abelha Neto comandou mobilização por direitos

TERCEIRIZADA QUE NÃO HONRA COMPROMISSOS

SINDICATO SUL FLUMINENSE  ASSINA CONVENÇÃO
E GARANTE REAJUSTES SALARIAIS DE 7,06% A 9%
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FISCALIZAÇÃO DO SINTCOP RESGATA TRABALHADORES
HAITIANOS EM SITUAÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVIDÃO
Em Bandeirantes-MS, junto com o Ministério Público do Trabalho, Sindicato acompanha o caso e busca soluções

a última terça-feira (7), a fiscaliza-
ção do Sindicato dos Trabalhadores

nas Indústrias da Construção Pesada e
afins de Mato Grosso do Sul (Sintcop-MS),
realizava mais uma ação de rotina no mu-
nicípio de Bandeirantes (MS), quando se
deparou com uma grave situação de tra-
balho análogo à escravidão. As vítimas
eram operários haitianos.

Ao todo, dez haitianos foram encontra-
dos em situação de calamidade humani-
tária. A maioria deles já foi dispensada do
trabalho e, por não receberem devidamen-
te seus pagamentos, agora não tem con-
dições de se alimentar ou de saírem do
local. Eles estavam há pelo menos 3 dias
sem ter o que comer em seu alojamento.

ABANDONO - Valter Vieira dos San-
tos, presidente do Sintcop-MS, explicou

O trabalho com carteira assinada
cresceu praticamente em todas as uni-
dades da federação em setembro, com
destaque para Pernambuco (+21.971
postos) e Alagoas (+13.748 postos), de
acordo com dados do Cadastro-Geral de
Empregados e Desempregados (Caged),
divulgado quarta-feira (15), pelo Ministé-
rio do Trabalho e Emprego. As principais
atividades nestes dois estados estão li-
gadas ao setor sucroalcooleiro.

MENOS DESIGUALDADE- Em se-
guida aparecem Rio de Janeiro (+12.686

CAGED: EMPREGO FORMAL CRESCE EM TODAS AS REGIÕES
postos), Paraná (+11.547 postos) e São
Paulo (+11.343 postos). Segundo o minis-
tro do Trabalho, Manoel Dias, os dados
mostram que o País caminha rumo à re-
dução das desigualdades regionais de ren-
da. Segundo ele, as disparidades regio-
nais têm sido uma preocupação constan-
te do governo, que tem implementado po-
líticas bem-sucedidas neste sentido.

“Tanto que o Brasil nos últimos anos
tem melhorado, e muito [na redução das
desigualdades regionais], com o aumento
não só do número de empregos, mas quan-

to ao valor da remuneração nas regiões
Norte e Nordeste”, destaca o ministro.

NORDESTE NA FRENTE - No ano
passado, o  Nordeste foi a região que
mais gerou empregos formais. E nesse
mês de setembro foi a que mais abriu
vagas com carteira assinada, alcançan-
do um total de mais de 63 mil empregos
de qualidade, lembra o ministro.

Em apenas quatro estados houve re-
dução de emprego: Rondônia (-917 pos-
tos), Minas Gerais (-840 postos), Piauí
(-401 postos) e Acre (-90 postos).

N que a equipe do sindicato “foi realizar uma
fiscalização periódica em Bandeirantes e
encontrou trabalhadores em condições
precárias, em razão da péssima situação
do seu alojamento, refeições e o atraso
das suas verbas rescisórias”. “Levamos
os trabalhadores até o Fórum local para
buscar uma solução. O juiz da cidade foi
até o alojamento conosco e avaliou que a
situação era análoga à de escravidão. A
partir daí, ele nos orientou a fazer a de-
núncia no MPT”.

IRRESPONSÁVEL - A empresa FBS
Construção Civil e Pavimentação Asfálti-
ca é a responsável pelas obras de dupli-
cação e adequação da BR 163 no trecho
entre Campo Grande e Sonora no Mato
Grosso do Sul. A FBS terceirizou parte
da obra, através da empresa Global, de

propriedade da empresária Aparecida Can-
çado Garcez, quem tratou diretamente
com os haitianos envolvidos neste caso.

PROMESSAS NÃO CUMPRIDAS - Os
haitianos vieram para o Brasil para traba-
lhar nas obras da Copa do Mundo, em
Cuiabá. Depois disso, receberam propos-
ta da Global para se somarem na obra da
BR-163 e receber salário de R$ 1.200,
com alojamento e refeição garantida.

ABUSO - “Prometeram casa grande,
com geladeira, fogão e comida. Ficamos
três dias sem comida, não tinha geladei-
ra nem fogão, só um banheiro e três quar-
tos pequenos para ficarmos”, conta Pier-
re. Para piorar, na carteira de trabalho, o
salário que seria de R$ 1.200 foi registra-
do com o valor de R$ 800. O Sindicato
está acompanhando a resolução do caso.

Cerca de 200 trabalhadores da cons-
trução civil de Manaus realizaram na úl-
tima sexta-feira (17) uma manifestação
em frente ao Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS) contra a
demora para receber o auxí-
lio-benefício e também contra
o péssimo atendimento pres-
tado na entidade.

HUMILHAÇÃO - Segundo
o presidente do Sindicato dos
Trabalhadores da Construção
Civil de Manaus (Sintraco-
mec-Am), Cícero Custodio,
mais de 4 mil trabalhadores
da categoria estão desampa-
rados pelo órgão. “Nós acha-
mos melhor chamar a aten-
ção do INSS porque os peritos e médi-
cos do órgão ficam humilhando os tra-
balhadores. Eles vêm com perna que-
brada, problemas na coluna, cadeira de
rodas e têm seus benefícios negados.

ATRASO NO AUXÍLIO-BENEFÍCIO GERA PROTESTO EM FRENTE AO INSS EM MANAUS
Isso quando a pessoa está doente e deve
ser amparada pela entidade”.

O carpinteiro Marivaldo Viana Siquei-
ra, de 42 anos, está afastado do trabalho

há três anos devido a um acidente de tra-
balho e não tem recebido auxílio do ór-
gão. “Quando eu trabalhava em uma obra
da Construtora Arruda Guimarães, senti
uma fisgada nas costas.  O médico averi-

guou e atestou que eu tenho hérnia de
disco e, devido a isso, não posso traba-
lhar. O INSS diz que estou apto, mas
não consigo trabalhar com a dor e agora

estou vivendo com ajuda de fa-
miliares”, relatou.

INJUSTIFICÁVEL - O pre-
sidente do Sintracomec-Am
afirmou que no Ministério Pú-
blico existem vários processos
contra o órgão. “Agora, depois
dessa manifestação, acredito
que algo vai acontecer e que a
entidade vai descobrir quem é
o culpado por essas demoras.
Nós queremos  que coloquem
pessoas que respeitem o ser
humano para atendê-los e que

seus direitos sejam acatados”. Custo-
dio acrescentou ainda que após as elei-
ções do segundo turno, no dia 26 de
outubro, será realizada outra manifesta-
ção nos postos do INSS da capital.

Mau atendimento também recebeu fortes críticas


