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OPERÁRIOS DE ANGRA DOS REIS REIVINDICAM 18    DE REAJUSTE

O
Assembleia na portaria III do Complexo Nuclear aprovou pauta da Campanha Salarial

 Sindicato dos
Trabalhadores
das Indústrias da
Construção Civil

e Montagem Industrial
de Angra dos Reis e Pa-
rati (STICPAR) realizou
na última terça-feira (26)
a primeira assembleia
com os operários do
setor da pesada, na por-
taria III do Complexo
Nuclear de Angra dos
Reis. O objetivo da as-
sembleia era aprovar a
pauta da Campanha Sa-
larial 2016, potencializa-
da pela energia da base
mobilizada.

PARTICIPAÇÃO - Os trabalhadores
foram consultados durante a construção
da pauta nos canteiros de obra e contri-
buíram com as sugestões.

LARGADA - “Essa assembleia foi o
pontapé inicial das negociações entre o
nosso Sindicato e a representação  em-

presarial e visa justamente colocar para
apreciação dos trabalhadores as reivindi-
cações que serão levadas para discus-
são lá na mesa do sindicato patronal, no
Rio de Janeiro” afirmou o vice-presidente
do STICPAR, Carlos Silva.

MELHORIAS - Entre as propostas
aprovadas estão o reajuste salarial de

18%, reajuste de 25% na cesta básica e
no tíquete alimentação, Plano de Saúde,
Participação nos Lucros e Resultados
(PLR) de 100% do valor do salário e ces-
ta de natal de R$ 400,00 - paga junto com
a última parcela do décimo terceiro. A pau-
ta foi encaminhada ao sindicato patronal
na última sexta-feira (29).

Setor da Pesada, em sintonia com a direção do Sindicato, quer avanços concretos em 2016

Na quarta-feira (20) os operários
da construtora Cyrela, na capital
paranaense, votaram pela criação do
Programa de Participação nos
Resultados (PPR). O Sindicato dos
Trabalhadores da Construção de
Curitiba (Sintracon) levou a pauta para
discussão e votação em assembleias
nos canteiros de obras e até mesmo
no escritório da empresa na cidade.

MAIOR MOTIVAÇÃO - O
presidente do Sintracon Curitiba e
dirigente da Confederação Nacional
dos Trabalhadores nas Indústrias da
Construção e da Madeira (Conticom/CUT),
Domingos de Oliveira Davide, destacou
que esta “é uma conquista que certamente

vai motivar o conjunto dos trabalhadores”.
“Toda empresa deveria implantar a divisão
dos lucros com seus funcionários, uma

medida de justiça e de
reconhecimento do esforço dos
empregados”, sublinhou
Domingos.

 POLÍTICA DE METAS - O
valor da Participação pode che-
gar até um salário-base de cada
trabalhador, conforme a políti-
ca de metas individuais e cole-
tivas, a ser pago sempre no
mês de março.

“A implantação da PPR é
uma grande vitória. Nada mais
justo do que dividir o lucro com

aqueles que o geram, que são os traba-
lhadores”, afirmou o vice-presidente do Sin-
tracon, Laureno Grunevald.

SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL PERDEU 483 MIL POSTOS DE TRABALHO NO PAÍS EM 2015
Segundo dados divulgados na última

quarta-feira (27) pelo Sindicato da
Indústria da Construção Civil do Estado
de São Paulo (SindusCon-SP) em
parceria com a Fundação Getulio Vargas
(FGV), a construção civil brasileira
perdeu 483 mil postos de trabalho em
2015 e voltou ao patamar de emprego
de cinco anos atrás.

O setor encerrou o mês de dezembro
com 2,835 milhões de trabalhadores
formais, retornando ao nível registrado de
maio de 2010. Somente em dezembro,
na comparação com o mês anterior, foi
observada uma queda de 3,98% no nível
de emprego, com o fechamento de 117,6
mil postos de trabalho, considerando os
fatores sazonais. Desconsiderando tais

Direção do Sintracon presente nos canteiros

VITÓRIA EM CURITIBA: TRABALHADORES DA CYRELA VÃO À LUTA E
CONQUISTAM PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS

efeitos, o número de vagas fechadas em
dezembro foi de 10,5 mil (-0,36%).

A retração do mercado de trabalho afeta
todas as regiões do país, mas os piores
resultados foram observados no Norte (-
6,45%), e no Centro-Oeste (-5,40%).
Percentualmente, já que em números
absolutos o Sudeste liderou, com menos
52.700 postos de trabalho formais.
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“Com a recente decisão do Comitê
de Política Monetária do Banco Central
(Copom) de manter a taxa bá-
sica de juros em 14,25%, o Bra-
sil continua com a maior taxa
real de juro (descontada a infla-
ção projetada para os próximos
12 meses) do mundo. Escan-
dalosos 6,78%”, denunciou o
presidente da Confederação Sin-
dical Internacional (CSI), João
Antonio Felicio. De acordo com
o ex-presidente da CUT, “esta taxa real
supera em mais de duas vezes a do se-

gundo colocado, sendo que em 65% dos
países ela é negativa”.

BANCOS - “Todos nós sabe-
mos que juro elevado aumenta a
dívida pública. Cada 1% a mais
representa cerca de R$ 14 bi-
lhões nos cofres do sistema fi-
nanceiro, ao mesmo tempo em
que dificulta o crédito e
desestimula a produção. Além de
outros fatores, juros altos são um
dos principais motivos da

recessão em que o país se vê mergulhado,
com o PIB em queda e a indústria agoni-

zando”, acrescentou.
REAÇÃO - “A CUT e todo o movimen-

to sindical internacional sempre se posi-
cionaram contra qualquer tipo de política
recessiva implementada através de ajus-
tes fiscais, que aprofundam o desempre-
go e reduzem recursos para as áreas so-
ciais. Com a sangria dos juros, desde ja-
neiro de 2015, banqueiros e especulado-
res embolsaram cerca de R$ 500 bilhões
do Orçamento, às custas de profundos
cortes na saúde, educação, no Minha
Casa Minha Vida, entre outros importan-
tes programas”, concluiu João Felicio.

JOÃO FELICIO: “MAIOR TAXA REAL DE JURO DO MUNDO APROFUNDA RECESSÃO”

Alvo constante de forças neoliberais
que lutam para diminuir o papel do Esta-
do e escancarar as portas da privatiza-
ção, a Previdência Social mais uma vez
está na mira da agenda de cortes. Para a
CUT e setores progressistas, o acesso a
esse direito é intocável.

SISTEMA - A Previdência faz parte da
Seguridade Social, um amplo cesto que
inclui iniciativas de financiamento da saúde
(o SUS – Sistema Único de Saúde – e
outras políticas), da assistência social
(programas como o Fome Zero, o Bolsa
Família e o Brasil Sem Miséria) e o FAT
(Fundo de Amparo ao Trabalhador).

O primeiro grande ataque à Previdên-
cia veio no governo de Fernando Henri-
que Cardoso (PSDB), com medidas como
a definição de um teto nominal, a introdu-
ção da aposentadoria por tempo de con-
tribuição, por idade e o fator previdenciá-
rio, que achataram o valor médio dos be-
nefícios. As medidas trocaram ainda o

tempo de trabalho pelo de contribuição,
reduziram o número de aposentados e
retardaram o acesso ao direito, com pre-
juízos especialmente para os mais pobres
que começam a trabalhar cedo. Passa-
ram os anos e nada disso foi mudado.

ATAQUE - Hoje o que o governo fede-
ral está pretendendo fazer é um novo ata-
que aos direitos, uma reforma que o vice-
presidente de Seguridade Social da Anfip
(Associação Nacional dos Auditores Fis-
cais), Décio Bruno Lopes, aponta como
desnecessária, se o objetivo for o financi-
amento do sistema. Segundo Délcio, “ao
se falar em déficit da Previdência, consi-
dera-se apenas as contribuições inciden-
tes sobre a folha de pagamentos e as
substitutivas da folha, sem levar em con-
ta as renúncias fiscais promovidas pelo
governo.Assim, o ‘déficit’ da Previdência
Social leva em consideração apenas a ar-
recadação previdenciária, deixando de
considerar as renúncias e desonerações,

cujos valores deveriam ser somados aos
valores arrecadados para efeito de com-
paração, além de desconsiderar as de-
mais receitas da Seguridade Social, na
qual a Previdência se encontra inserida”.

Um estudo da associação mostra que
mudanças com base na receita não são
reais. Com base na arrecadação de 2010
a 2014, a Anfip aponta que a Seguridade
Social teve superávit que varia entre R$
63,2 bilhões e R$ 53 bilhões e, destaca
Lopes, deixa o discurso da reforma como
resposta ao lobby da privatização.

CORREÇÕES - Délcio esclarece que
“a Anfip entende que o modelo atual de
financiamento é factível, necessitando de
vontade política para correção das distor-
ções, além de melhoria nos sistemas de
arrecadação e fiscalização, como forma
de evitar a sonegação e a evasão fiscal e
promover a efetividade da arrecadação,
como a revisão de alíquotas inadequadas
de contribuição”.

ANFIP: NÃO FALTAM RECURSOS E PREVIDÊNCIA NÃO PRECISA DE REFORMA
Para Associação de Auditores Fiscais, déficit utilizado como argumento para retirada de direitos é um equívoco

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do
Mobiliário de Campo Grande/MS (SintracomCG) realizou na
última sexta-feira (29) a Assembleia Geral que reuniu cerca de

800 operários da categoria para aprovação de pauta da Campanha
Salarial. O centro da pauta foram as melhorias nas condições de
trabalho nos canteiros de obras da construção civil da capital.

COMPROMISSO - Segundo o presidente do Sintracom, José Abelha
Neto, a hora é de intensificar a mobilização. “O Sindicato voltou a
funcionar no dia 4 de janeiro e visitamos desde então diversos canteiros,
atingindo mais de 10 mil trabalhadores do setor. Levamos a eles as
proposta que vamos lutar nesse ano, falamos do compromisso que
essa gestão tem com o conjunto da categoria”.

As principais pautas aprovadas foram o reajuste de 16,5%,
valorização do piso salarial, participação nos lucros, refeição gratuita
nos canteiros, saúde e segurança no trabalho.

CAMPO GRANDE: SINTRACOM PÕE
PRESSÃO POR AUMENTO REAL, PLR E
REFEIÇÃO GRATUITA NOS CANTEIROS
Comandada por Abelha, categoria lota assembleia e vai à luta

O

Unidade de ação entre o Sindicato e a categoria


