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A diretoria do Sindicato dos
Trabalhadores da Construção Civil,
Montagem e Construção Pesada do Sul
Fluminense conquistou uma liminar na
Justiça do Trabalho visando garantir os
direitos dos trabalhadores da obra de
construção de um condomínio em Barra
Mansa, de responsabilidade da S2
Construtora e Incorporadora Ltda e de
suas subcontratadas. 

ATRASOS - A liminar bloqueia o
pagamento de faturas pela Caixa

m nova roda de negociação, que
ocorreu na última segunda-feira
(27), a diretoria do Sindicato dos

Trabalhadores da Construção Civil do Sul
Fluminense rejeitou a proposta patronal
(Sinduscon-SF) de 5,5% de aumento sa-
larial para o fechamento da Convenção
Coletiva da categoria, que tem como data
base 1º de julho. A proposta não atende
as expectativas dos operários do setor e
nem da diretoria da entidade, que reivin-
dicam a reposição da inflação do perío-
do, calculada em 9,31%, mais ganho real.

PRESSÃO - “Vamos permanecer em
negociação com o objetivo de avançar e
conquistar um reajuste satisfatório que
possa traduzir o reconhecimento e a va-
lorização dos trabalhadores da constru-
ção civil”, informou o presidente do Sin-
dicato, Sebastião Paulo, ressaltando que
a diretoria da entidade, desde a implan-

SINDICATO SUL-FLUMINENSE RECHAÇA POLÍTICA DE ARROCHO
PATRONAL E MOBILIZA A CATEGORIA POR AUMENTO REAL

Econômica Federal, financiadora da obra,
até que as devidas empresas cumpram
todas as obrigações trabalhistas
pendentes, dentre elas o pagamento de
salários atrasados e das rescisões de
contrato, incluindo o Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço (FGTS).

FISCALIZAÇÃO - As irregularidades
no alojamento e no canteiro de obra da
empresa foram averiguadas em
fiscalizações feitas pelo Ministério do
Trabalho, onde também se constatou o

tação do Plano
Real, nunca fe-
chou nenhum
acordo ou conven-
ção coletiva sem a
reposição da infla-
ção e a garantia
de ganho real.
“Não será diferen-
te nesta campanha
salarial”, frisa.

LUTA - “A nos-
sa categoria na
sua trajetória de
luta já demonstrou
o seu poder de
força para lutar a favor dos seus direitos
e contra a postura patronal de sempre
deixar a conta para os trabalhadores pa-
garem”, esclarece Sebastião Paulo, en-
fatizando que a diretoria do Sindicato

aposta no entendimento e no bom senso
no decorrer das negociações, “mas caso
isso não seja possível, os trabalhadores
do setor já acenam com a possibilidade
de greve”.

Com data-base em 1º de julho, trabalhadores acenam com greve para superar a intransigência

E

descumprimento da Convenção Coletiva
da Construção Civil e do péssimo estado
do alojamento disponibilizado, que não
oferecia a mínima estrutura de conforto
e higiene aos trabalhadores.

CONQUISTA SINDICAL - O sindicato
também conquistou o retorno de
aproximadamente 50 trabalhadores da
obra para o estado do Piauí. Por não
receberem os salários há dois meses, os
operários estavam vivendo em total
precariedade.

Na última terça-feira (28)
foi realizado o I Fórum Pre-
paratório da Região Sudeste
ao VII Congresso Nacional
sobre Condições e Meio Am-
biente do Trabalho na Indús-
tria da Construção (CMATIC),
na sede do Sindicato da In-
dústria da Construção Civil do
estado de São Paulo
(SindusCon-SP).

AÇÃO - O evento reuniu
mais de 100 participantes en-
tre representantes das empre-
sas, dos trabalhadores e do
governo federal e teve como
pautas as Comissões Perma-
nentes da NR-18, a seguran-
ça e a saúde do trabalhador da cons-
trução.

Para Francisco Aparecido Silva, di-

SINDUSCON-SP RECEBE I FÓRUM PREPARATÓRIO DA REGIÃO SUDESTE PARA O CMATIC 2016

para o CMATIC. “A proposta é que no
Congresso haja a conclusão da discus-
são sobre a NR-18”, ressaltou.

retor do Sindicato de Campinas e repre-
sentante da Conticom no Fórum, o even-
to foi importante para tirar metas claras

Saúde e segurança na pauta de trabalhadores e empresários da construção
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POLÍTICA SUICIDA DO BANCO CENTRAL TRAVA A ECONOMIA
Mais uma vez o Banco Central erra

no diagnóstico da conjuntura econômi-
ca e, em vez de baixar a taxa de juros,
aumenta – para 14,25% -  maior pata-
mar desde agosto de 2006.

 INEFICAZ - A CUT entende que em
um cenário como o atual, de recessão
econômica e aumento do desempre-
go, mais um aumento na taxa de juros
é completamente ineficaz no combate
à inflação, principal argumento do go-
verno para manter essa política suici-
da. Pior que isso, contribui para ace-
lerar o desaquecimento da atividade
econômica, uma vez que encarece o
crédito, desestimula a criação de em-

Nota da CUT repudia o novo aumento da taxa de juros
prego e renda e, consequentemente, pa-
ralisa o mercado interno.

 O resultado deste diagnóstico errado
é o aprofundamento da recessão econô-
mica, milhares de pessoas desemprega-
das, a redução da arrecadação do go-
verno e, por outro lado, mais concentra-
ção de renda nas mãos de banqueiros e
especuladores financeiros.

MAIS RECESSÃO - Para a CUT, a in-
flação corrói o poder de compra dos/as
trabalhadores/as, desestimula o investi-
mento privado e agrava a recessão. Todo
país que enfrenta crise econômica reduz
a taxa básica juros para incentivar a pro-
dução, o consumo e reativar a economia,

como os EUA, por exemplo, cuja atual
taxa é de 0,25%. Por isso, a CUT de-
fende uma nova política econômica
que ataque de fato as causas da infla-
ção e tenha como objetivo principal o
crescimento econômico a geração de
empregos e a distribuição de renda.

Executiva Nacional da CUT

SINDICATO DE TERESINA REALIZOU 2° ENCONTRO DA JUVENTUDE

a última sexta-feira (25) o Sindi-
cato dos Trabalhadores da Cons-
trução Civil de Teresina (Sintri-

com) realizou o 2° Encontro da Juventu-
de em Construção Civil, que abordou te-
mas como maioridade penal, drogas e
desafios do jovem.

O evento teve como palestrantes Re-
nan Castelo Branco, da OAB (Ordem dos
Advogados do Brasil), Inácio Souza, da
APAE (Associação de Pais e Amigos do
Excepcional) e Marcelo Mascarenhas,
Procurador do Município, que interagi-
ram com os participantes e responderam
perguntas. Participaram da atividade mais
de 120 trabalhadores jovens da constru-
ção, de 12 canteiros de obra da cidade.

ACIDENTES - Para Carlos Magno,

Evento reuniu mais de 120 jovens
trabalhadores da construção civil

presidente do Sintricom e secretário de
imprensa da Conticom, o evento foi “mui-
to positivo, não só pelo grande número
de trabalhadores presentes, mas também
pela participação de todos. Estamos mui-
to preocupados com o futuro dos jovens
na construção, pois hoje no estado do
Piauí cerca de 40% dos acidentes acon-

tecem com jovens. Por isso a diretoria
do sindicato tem se dedicado a realizar
este tipo de atividade”.

Os encontros de jovens no sindicato
ocorrem semestralmente e reuniões so-
bre o tema são realizadas mensalmente,
da mesma forma como é feito com o nú-
cleo de mulheres e idosos. 

FETRICOM E SINTRACOM-CG PARTICIPAM DA CRIAÇÃO DO FÓRUM DO TRABALHADOR DO MS
A Federação dos Trabalhadores da

Construção do Mato Grosso do Sul (Fe-
tricom) e o Sindicato dos Trabalhado-
res da Construção de Campo Grande
(Sintracom-CG) participaram na quin-
ta-feira (30) da criação do Fórum do
Trabalhador no Estado. O Fórum é uma

grande aliança firmada entre re-
presentações das centrais sindi-
cais do estado, dos empregado-
res e da Superintendência Regi-
onal do Trabalho de MS.

MELHORIAS - A estratégia do
Fórum é combater a precariza-

ção do trabalho, seja
através da terceirização
ou assédio moral, exi-
gindo das empresas a
melhoria contínua no
âmbito da saúde e se-
gurança dos trabalha-
dores. De acordo com
José Abelha Neto, pre-
sidente do Sintracom-CG, “nós
vamos seguir avançando sem-
pre na luta, sendo a voz dos tra-

balhadores e lutando contra a explora-
ção e precarização dos serviços na in-
dústria da construção civil”.

Encontro abordou temas como acidentes de trabalho e maioridade penal

Lideranças de várias centrais presentes

Abelha: voz de combate à precarização


