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SINTRICOM DE TRÊS LAGOAS-MS REAFIRMA: É CUT!
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Solenidade contou com a presença de dirigentes da Conticom, Fetricom, SintracomCG, CUT-MS, OAB e MPT

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

Na  segunda-feira (15), foi empossada
a nova diretoria do Sindicato dos Tra-

balhadores nas Indústrias da Construção
Civil, Mobiliário e Montagem de Três La-
goas e Região (Sintricom TL).  Estiveram
presentes na solenidade de posse da Cha-
pa 2 “Oposição Pra Valer”, os membros
da Comissão Eleitoral, representantes da
OAB-MS, da Conticom, da Federação dos
Trabalhadores na Construção Civil e do
Mobiliário e Montagem do Mato Grosso
do Sul (Fetricom/MS), do SintracomCG,
e da CUT-Mato Grosso do Sul.

RESPALDO - O novo presidente do Sin-
tricomTL, Aldenizio Santos Sales, agrade-
ceu a todos os associados que participa-
ram do pleito e depositaram sua confiança
nesta nova gestão. “A vitória foi da classe
trabalhadora e ela só será completa se
houver união. Precisamos trabalhar juntos,
só assim teremos mais respeito e quali-
dade no nosso ambiente de trabalho. A vi-
tória foi nossa companheiros, vamos tra-
balhar”, destacou o presidente. 

A Diretoria eleita manifestou o interes-
se de manter a parceria com a FETRI-
COM e a CUT-MS, defendendo a qualifi-
cação da direção para a luta sindical, pois,
durante as eleições, foi detectada uma
situação de desgaste da imagem do sin-
dicato na base, pelas ações de sua últi-
ma direção.

Para Claudio da Silva Gomes, presi-
dente da Conticom, “recuperamos um sin-
dicato que seguirá os princípios da CUT,
com dedicação à base, honestidade e
respeito aos trabalhadores”.

JUNTOS - Segundo Marcos Cezar, pre-
sidente da Fetricom/MS, “a Federação e
os demais sindicatos CUTistas se coloca-
ram à disposição para apoiar a nova ges-
tão do Sintricom, que se propôs a dar aber-
tura pra que esta proposta seja desenvol-
vida. A nova direção quer qualidade, fazer
cursos como dirigentes sindicais, quer de-
senvolver uma atuação qualificada nas
obras, quer um sindicato respeitado pela
base de Três Lagoas e região”.

A gestão de transição, criada através
de uma intervenção judicial, impetrada pelo
MPT, foi desenvolvida pela Fetricom e pelo
SintracomCG, foi muito elogiada pelo juiz
Marcelo Baruffi, do Ministério Público do
Trabalho, que demonstrou bastante con-
fiança em todo o processo desenvolvido
pela coordenação provisória. Nestas elei-
ções, três chapas concorreram ao pleito.

AVANÇAR - Segundo José Abelha, pre-
sidente do Sintracom CG, “conseguimos re-
cuperar o respaldo com esta nova diretoria,
que tem a responsabilidade de levantar o
moral do sindicato e trabalhar realmente em
prol dos operários, porque lá o pessoal es-
tava precisando mesmo. Vamos ajudá-los
a levar a pauta CUTista, dar suporte para
eles fazerem um bom trabalho, com visi-
tas nos canteiros de obras, na base, com
campanha de filiação da categoria e fisca-
lização das obras, para fazer novamente
deste sindicato, um grande polo forte e atu-
ante, que vai levar adiante a luta pelos di-
reitos dos trabalhadores”.

O Sindicato dos Trabalhadores da
Construção Civil de Manaus-AM (Sintra-
comec-Am) em parceria com o Sindica-
to dos Trabalhadores Petroleiros do
Amazonas (Sindipetro) anunciaram que
haverá greve dos trabalhadores terceiri-
zados do Terminal de Manaus (TEMAN),
unidade da Petrobrás, nesta segunda-
feira (22), em virtude de uma sequência
de abusos.

SINDICATO DE MANAUS E PETROLEIROS FARÃO GREVE DE TERCEIRIZADOS DO TEMAN
O Teman é responsável pela produção,

industrialização e distribuição de toda a
gasolina e diesel que abastecem os pos-
tos da capital e do interior do estado, mas
não tem o mínimo de responsabilidade
com os que mantêm os seus lucros.

IRRESPONSABILIDADE -  Centenas
de trabalhadores terceirizados estão pas-
sando fome, humilhações, entre outras
provações por conta de salários atrasa-

dos há mais de 3 meses, porque algu-
mas terceirizadas que prestavam servi-
ços dentro do Terminal desativaram seus
escritórios na cidade e desapareceram,
inclusive levando suas carteiras de tra-
balho.

IMPOSIÇÃO -  Os sindicatos já ten-
taram negociar de todas as maneiras pos-
síveis, mas as tentativas de negociação
foram esgotadas.
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SINTRACOM SBC-DMA DENUNCIA FUTURMOV NO MPT
Atitude foi motivada pela demissão de cerca de 60 funcionários

ICM DEFENDE PROMOÇÃO DO TRABALHO DECENTE NO FINANCIAMENTO
PÚBLICO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

A Internacional de Trabalhadores da
Construção e da Madeira (ICM) realizou
em São Paulo, nos últimos dias 18 e 19, a
“Reunião Sindical Promoção do Trabalho
Decente no Financiamento Público de Pro-
jetos de Infraestrutura e Obras Públicas”.

PAPEL - A oficina visou organizar os
trabalhadores em grandes projetos de in-
fraestrutura, com o objetivo regional es-
pecífico de aproximar-se com os sistemas
públicos multilaterais de financiamento de
projetos de infraestrutura pública. Espe-
cificamente no Brasil, a ICM tem cumpri-
do um papel importante na promoção do
diálogo entre os sindicatos do setor da

construção. Durante a campa-
nha de “Promoção do trabalho
decente antes e depois da
Copa”, as entidades sindicais
que participaram elaboraram a
Pauta Unificada da Construção,
que tem contribuído com as ne-
gociações coletivas no país.

O debate sobre contrapartidas
sociais nos grandes projetos financiados
pelo poder público é antigo no país e afe-
ta diretamente o setor da construção.
Para Claudio da Silva Gomes, presidente
da Conticom, “é importante discutir a res-
ponsabilidade dos agentes financiadores

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil e
do Mobiliário de Campo Grande (Sintracom CG) visitou obras para fis-
calizar o cumprimento dos acordos trabalhistas no que se refere à saú-
de e segurança do trabalho, entre outros.

Na obra da Maxi Incorporadora, no centro da cidade, onde foram
encontradas diversas irregularidades no canteiro de obras e após pro-
cesso de negociação com a empresa, foram tomadas algumas ações,
buscando melhorar as condições de trabalho da obra.

IRREGULARIDADES - Para José Abelha, presidente do Sindicato,
“após constatarmos algumas irregularidades, pedimos para todos os
trabalhadores descerem da obra para realizarmos uma reunião, onde
passamos a eles todas as diretrizes de segurança. A obra estava muito
desorganizada, não tinha refeitório, área de convivência, tinha operário
realizando trabalho em altura sem o cinto de segurança, sem linha de
vidro para encaixar o cinto” disse.

O sindicato também reivindicou o fornecimento de uniformes com-
pletos, uma vez que a empresa só fornece a parte de cima e não a parte
de baixo, tal como determina nossa convenção coletiva.

MELHORIAS - Nesta quinta-feira (18), a fiscalização retornou à obra
e verificou uma série de mudanças realizadas que melhoraram as condi-
ções de segurança no canteiro. O trabalho em altura está parado neste
momento, até que seja garantida toda a segurança dos operários, uma
conquista da ação sindical do Sintracom na questão da segurança dos
operários.

O Sindicato dos Trabalhadores nas
 Indústrias da Construção e do Mobi-

liário de São Bernardo do Campo e Dia-
dema (SBC- DMA) denunciou a Futurmov
ao Ministério Público do Trabalho no últi-
mo sábado (13), motivado por denúncia
de trabalhadores de dispensa em mas-
sa, não precedida de negociação com o
sindicato, bem como parcelamento das
verbas rescisórias em 10 vezes e homo-
logação do acordo perante órgão incom-
petente, não reconhecido pela legislação
trabalhista vigente.

A demissão de cerca de 60 funcioná-
rios ocorreu entre os meses de agosto e
setembro de 2014. “Toda dispensa em
massa requer negociação prévia com o
sindicato sob pena de ser nula e acarre-

tar reintegração do empre-
go aos demitidos”, afirma o
presidente do Sintracom,
Admilson Oliveira.

A orientação do sindica-
to é que os trabalhadores
não compareçam às audiên-
cias agendadas pela empre-
sa no Triab (Tribunal Inter-
nacional Arbitral), de São
Bernardo. Os trabalhadores
devem entrar em contato com o sindicato
para serem devidamente acompanhados
e instruídos quanto ao procedimento cor-
reto a ser adotado”, alerta o presidente.

Em assembleia na última terça-feira
(13), os trabalhadores da Futurmov denun-
ciaram a falta de pagamento do FGTS.

Caso a empresa não apresente os com-
provantes de depósitos ou quite os débi-
tos, os trabalhadores vão cruzar os bra-
ços. “Os companheiros não sabiam do
que estava acontecendo com os colegas
demitidos e ficaram indignados com a
conduta da empresa”, afirma Admilson.

das obras de infraestrutura, em todos os
países”. No Brasil, defendeu, principal-
mente, a CAIXA e o BNDES, devem zelar
pelo cumprimento da legislação trabalhis-
ta. “Não podem financiar empresas que
causam prejuízo social”, frisou.

FISCALIZAÇÃO DO SINTRACOM INTENSIFICA AÇÕES

Os cerca de 120 tra-
balhadores da Constru-
tora Caiçaras paralisa-
ram as atividades na úl-
tima terça-feira (16) em
obra em São Bernardo

do Campo por atraso no pagamento do vale-transporte
e do salário de alguns contratados.

O FGTS não tem sido depositado e há ainda sus-
peita de que o INSS também esteja em atraso. “Ouvi-
mos que os trabalhadores são ameaçados pelos segu-
ranças da empresa, inclusive alguns funcionários tes-
temunham que um companheiro já foi vítima de agres-
são física”, conta o dirigente do Sintracom SBC-DMA,
Joaquim Fernandes da Rocha.

Como se isso não bastasse, os funcionários são obri-
gados a almoçar em local insalubre. “O refeitório é sujo
e falta bebedouro. Isso inclusive foi conversado com a
empresa há quatro meses, quando foi dado prazo de 90
dias para a adequar as condições e nada foi feito”, diz
Joaquim. A empresa ainda não marcou data para nego-
ciação e os trabalhadores continuam em greve.

TRABALHADORES PARALISAM OBRAS
DA CAIÇARAS EM SÃO BERNARDO

Indignação e revolta com o abuso patronal


