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“Pauta única para as centrais é a
retomada dos empregos e das obras
paralisadas”, afirmou Luiz Queiroz,
vice-presidente da Conticom/CUT

MESA NACIONAL PARA APERFEIÇOAMENTO DAS CONDIÇÕES
DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO É RETOMADA

iveram início na última quinta-feira
(9) as tratativas para a retomada da
Mesa Nacional Permanente para o

Aperfeiçoamento das Condições de Tra-
balho na Indústria da Construção. Criada
em março de 2012, a Mesa funcionava até
o ano passado de forma tripartite com re-
presentantes dos trabalhadores, do gover-
no federal e dos empresários.

O governo enviou para a reunião o se-
cretário do ministro do Trabalho, Luiz Bar-
bosa, com o objetivo de entender em que
ponto as negociações anteriores haviam
parado. A proposta é que a Mesa seja ofi-
cializada novamente e a coordenação vol-
te para a Secretaria-Geral da Presidência
da República, em conjunto com o Ministé-
rio do Trabalho e Emprego, e que a periodi-
cidade seja bimestral. A presença do Mi-
nistério da Fazenda também foi solicitada
pelo movimento sindical.

VIRAR A PÁGINA - Luiz Queiroz, vice-
presidente da Conticom, ressaltou que “a

pauta única do conjunto das Centrais nes-
se momento é a retomada dos empregos
e das obras paralisadas, que são mais de
1.600 em todo o Brasil. Se levarmos em
conta somente o setor da construção, nos
últimos três anos perdemos um milhão de
empregos”.

Todas as Centrais Sindicais estiveram
presentes, assim como representantes
dos empresários do setor da construção.

MAIS INVESTIMENTOS - “O foco prin-

cipal da reunião foi a geração de novos em-
pregos, com a retomada dos investimen-
tos do governo e também dos empresá-
rios, por meio dos acordos de leniência.
Esse é o caminho mais rápido para a re-
tomada do crescimento. Cada obra reali-
zada, seja pública ou privada, movimenta
muitos outros segmentos econômicos.
Cada emprego gerado na construção gera
mais quatro na cadeia produtiva”, afirmou
Luizinho.

O Sindicato dos Trabalhadores da
Construção Pesada do Mato Grosso do
Sul (Sinticop MS) realizou na última quin-
ta-feira (9), em Corumbá, uma assembleia
da Campanha Salarial com operários da
empresa Equipe Engenharia. Os traba-
lhadores tiveram um informe sobre as
pautas e o presidente do sindicato,
Walter Santos, destacou a importância
da luta contra o arrocho: “queremos 10%

CAMPANHA SALARIAL PESADA NO MATO GROSSO DO SUL REIVINDICA 10% DE REAJUSTE
de reajuste salarial, para que haja ganho
real nos salários”.

PRESSÃO - Entre outras reivindica-
ções, a categoria defende Participação
nos Lucros e Resultados (PLR), assistên-
cia médica, cesta básica no valor de R$
250,00 e horas in itinere (deslocamento
até o local, geralmente bem afastado).

Nos próximos dias será entregue a pau-
ta de reivindicações para os patrões. A partir

daí, será definida uma data para que as
partes cheguem a um acordo. O presiden-
te também ressaltou a importância da
sindicalização: “Quanto mais filiados tiver-
mos, mais fortes seremos na hora de ne-
gociar benefícios para a categoria. Além
disso, o filiado tem várias vantagens, como
descontos especiais em consultas e exa-
mes médicos, cursos de qualificação,
escola e até em cursos superiores”.

Em assembleia realizada no
dia 31 de janeiro pelo Sindicato
dos Trabalhadores da Constru-
ção Pesada do Paraná
(Sintrapav), os operários das
empresas CDC, Dias e RMDK
decidiram suspender a greve
que seria iniciada naquela mes-
ma data. O motivo do movimen-
to era o atraso no pagamento
dos salários, vale-refeição, ces-
ta-básica, PLR, depósitos de
FGTS e ainda de verbas
rescisórias dos empregados de-
mitidos nos últimos meses.

PENDÊNCIAS - Durante a negociação
com o Sindicato, as empresas concor-

PARANÁ: SINTRAPAV PRESSIONA E EMPRESAS CDC, DIAS E RMDK NEGOCIAM PAGAMENTO DE DÉBITOS TRABALHISTAS

daram em fazer o pagamento parcial das
pendências ainda naquela terça-feira (31).

Diante do problema das dívidas das
empresas com os trabalhadores,
o Sintrapav ingressou com ação
monitória cautelar de arresto de
bens na Justiça do Trabalho. A in-
tenção foi garantir no Judiciário o
bloqueio dos bens das empresas
visando o pagamento dos direitos
dos trabalhadores. A ação surtiu
efeito no sentido de pressionar os
gestores das empresas para ne-
gociar a quitação dos débitos.

CONSÓRCIO - A CDC, Dias e
RMDK formam um consórcio que
atua em obras de manutenção de

vias nas cidades de Piraquara, Colombo,
Campina Grande do Sul e Matinhos.

Presença na base é essencial para garantir direitos

Luizinho: “nos últimos três anos perdemos um milhão de empregos”
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CAOS NO ESPÍRITO SANTO LEVA CUT ESTADUAL A
RECOMENDAR QUE TRABALHADORES FIQUEM EM CASA

O

SINTRACOM REALIZA SEMANA DE COMBATE À DENGUE EM CAMPO GRANDE

Na última quinta-feira (9), em São Pau-
lo, 23 presidentes de CUT’s estaduais e
representantes de 14 ramos se reuniram
com a direção Executiva da entidade para
a apresentação da campanha contra a
Reforma da Previdência.

REAÇÃO - Sob o mote “Reaja agora
ou morra trabalhando”, a CUT pretende dar
inicio a um movimento que deve tomar as
ruas do país pela preservação de direitos
históricos conquistados pela classe tra-
balhadora. O presidente nacional da Cen-
tral, Vagner Freitas, alertou que a PEC 287

CUT ANUNCIA CAMPANHA CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA
está atrelada ao golpe que derrubou a
presidenta Dilma Rousseff.

DERROTAR A REFORMA - Segundo
Vagner, esse governo, que não foi eleito,
"precisa fazer essas reformas para pagar
o preço dos que financiaram o golpe e a
PEC 287 faz parte desse projeto para se
adequar ao congelamento dos gastos pri-
mários por 20 anos”. “A proposta dos
golpistas não é reformar a Previdência e
sim acabar com ela, para que os bancos
vendam planos de previdência privada.
Estamos debatendo com as demais cen-

trais que não devemos emendar essa re-
forma (PEC 287) e sim derrotar essa re-
forma”, afirmou.

DESTRUIÇÃO DO ESTADO - De acor-
do com o dirigente cutista, “o Temer está
no governo há nove meses e aumentou o
desemprego e piorou a situação no Bra-
sil. Diziam que bastava tirar o PT que tudo
se resolveria e tudo piorou. É um golpe de
destruição do Estado, destruição de uma
política de direitos sociais construída len-
tamente desde os tempos de Getúlio
Vargas”, encerrou.

Ministério Público do Trabalho (MPT)
recomendou que as empresas do
Espírito Santo, que não têm como

oferecer transporte ou garantir a sobrevi-
vência e a saúde de seus funcionários, li-
berem os trabalhadores de suas funções.
Ao mesmo tempo, o vice-presidente da
CUT-ES, Max Célio de Carvalho, afirmou
que a situação no estado é caótica. “Nos-
sa recomendação é que os trabalhadores
fiquem em casa”, afirmou o dirigente.

VIOLÊNCIA -  De acordo com Célio de
Carvalho, a violência não é uma novidade
no estado. “É uma longa jornada, que pre-
cisa ser debatida para além da greve dos
agentes de Segurança Pública. A mídia
abafou a real situação do Espírito Santo
para a eleição do governador Paulo Har-
tung (PMDB), mas a violência já estava

O Sindicato
dos Trabalhadores
da Construção de
Campo Grande
(Sintracom CG)
realizou a Sema-
na de Combate à
Dengue nos can-
teiros de obra da
cidade. Diversas
empresas foram
visitadas. A mobi-
lização é uma par-
ceria do Sintracom
CG com o Conse-
lho Regional de
Engenharia e
Agronomia de Mato Grosso do Sul e a
Prefeitura de Campo Grande.

FOCOS - Na obra da MRV do bairro
Tiradentes foram encontrados focos do
mosquito Aedes Aegypti no local onde será
a piscina do condomínio. Também foram

encontradas larvas numa caixa de gordu-
ra. “Quando eliminamos o foco, estamos
preservando a saúde do trabalhador e tam-
bém de toda a vizinhança”, afirma José
Abelha, presidente do Sintracom. A visto-
ria também foi realizada nos imóveis ao

redor do cantei-
ro de obra.

ALERTA -
Segundo o Sin-
tracom, 20%
dos focos de
dengue estão
nos canteiros de
obras. Desde a
semana passa-
da, a entidade
tem reunido com
os trabalhadores
para orientar que
o combate ao
mosquito preci-
sa ser uma roti-

na. Neste período de chuvas, a água fica
acumulada com mais facilidade em peque-
nos e grandes recipientes.

NÚMEROS - No ano passado, o Mato
Grosso do Sul registrou cerca de 44 mil
casos de dengue.

aprofundada”, explicou.
“A crise atual do estado do

Espírito Santo não é de ago-
ra, não vem de um mês para
cá [...] A retirada das ruas dos
policiais, que estão organizan-
do uma greve justa por au-
mento salarial, agravou a situ-
ação. Mas a sociedade capi-
xaba já convive com a violên-
cia há bastante tempo, só não
era divulgado pela mídia”.

“A recomendação é para
que os trabalhadores fiquem
em casa ou que se locomo-
vam somente dentro do bairro, sem per-
correr grandes distâncias. Estamos preo-
cupados com a locomoção dos trabalha-
dores da casa para o trabalho. Na avalia-

ção da CUT, esse abandono das políticas
públicas resultou em uma situação que é
extremamente preocupante”, concluiu
Célio de Carvalho.

“A mídia abafou a real situação do Espírito Santo para a eleição do governador Paulo Hartung (PMDB)”

Equipe do Sindicato mobilizada em defesa da saúde do conjunto da população


