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C
Com data-base em 1º de Maio, Federação Solidária da Construção e da Madeira do Estado de SP aumenta pressão

SINDICATOS DA FSCM DE SÃO PAULO LANÇAM CAMPANHA
SALARIAL 2017: “NENHUM DIREITO A MENOS- REAJUSTE, JÁ”

om o slogan
“Nenhum Direi-
to a Menos -

Reajuste Já”, os nove
sindicatos filiados à
Federação Solidária
da Construção e da
Madeira do Estado de
São Paulo(FSCM-
CUT) deram início à
Campanha Salarial
Unificada 2017, na ter-
ça-feira (4). Neste ano
Campinas foi escolhi-
da para ser a cidade
de lançamento da
Campanhal. A data-
base do setor é 1º de maio.

UNIDADE - A união dos sindicatos do
ramo da construção é de extrema impor-
tância para a categoria somar força e criar
uma estratégia de luta que possa garantir
avanços nas cláusulas econômicas, tra-
balhistas e sociais. A luta unificada dos
trabalhadores do ramo da construção é a
forma mais acertada para enfrentarmos os
patrões durante as negociações da Cam-
panha Salarial 2017/2018.

DESCULPA - Como já é de conheci-
mento dos companheiros e companheiras,
os patrões vão usar a desculpa da crise
econômica para dificultar as nego-
ciações da pauta de reivindicação
que já foi apresentada. Por esta ra-
zão, a mobilização nas obras e par-
ticipação nas assembleias são de
extrema importância para garantir
um reajuste salarial decente e tam-
bém para impedir retrocessos e corte

nos direitos que con-
quistamos nos últimos
anos com muita luta e
mobilização.

SEM TRÉGUA -
Igualmente importan-
te será a luta sem tré-
gua que travaremos
contra as demissões
e o desemprego. Não
aceitaremos que os
trabalhadores “pa-
guem o pato” pela cri-
se econômica e pelas
políticas recessivas
de ajuste fiscal do go-
verno ilegítimo. Che-

gou a hora de somarmos força em torno
da Campanha Salarial. Nenhum Direito a
Menos - Reajuste Já!

A diretoria do Sindicato dos Tra-
balhadores da Construção Pesa-
da do Mato Grosso do Sul (Sinti-
cop-ms) fechou um acordo com a
empresa Tracomal Terraplana-
gem, no município de Novo Mun-
do, sobre o pagamento de horas
in itinere, tempo de percurso do
local onde a pessoa mora até o
trabalho.

PARTICIPAÇÃO DA BASE - A propos-
ta foi realizada no canteiro de obra da em-
presa, local onde cerca de 90 pessoas tra-
balham na duplicação da BR-163. Ficou

O Sindicato dos Trabalhadores da
Construção de Curitiba (Sintracon) acio-
nou a Construtora Casa Alta para uma
mesa redonda na Superintendência Re-
gional do Trabalho e Emprego (SRTE/
MTE) com a intenção de tentar solucio-
nar urgentemente os problemas de atra-
sos nos pagamentos dos trabalhadores.
A mediação ocorreu no último dia 31, na
sede do órgão público, em Curitiba.

DENÚNCIAS - O sindicato recebeu

CURITIBA: SINTRACON ACIONA SUPERINTENDÊNCIA DO TRABALHO CONTRA CONSTRUTORA CASA ALTA
denúncias e confirmou que a empresa es-
tava com pendências de salários e de de-
pósitos nas contas individuais do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
esse último item em atraso desde julho
de 2016.

INFRAÇÕES -  Na mesa redonda fo-
ram relatados nove autos de infração le-
vantados por fiscais do trabalho contra a
construtora. A empresa alegou dificulda-
des financeiras para honrar com seus dé-

bitos trabalhistas e solicitou que o Sin-
dicato homologasse as rescisões dos
contratos. O Sintracon, por sua vez, não
aceitou porque seria arriscado e os ope-
rários poderiam sair prejudicados.

ORIENTAÇÕES -  No total, a Casa
Alta tem cerca de 80 funcionários. Dian-
te dos problemas, a orientação é para
que os trabalhadores dessa construtora
procurem o Sindicato a fim de entrar com
ações na Justiça do Trabalho.

acertado que a empresa vai pagar por dia
20 minutos de horas in itinere, retroativos
ao mês de março.

MAIS VITÓRIA - Outro acordo fecha-

do foi sobre a antecipação do pa-
gamento de salários. Em vez dos
trabalhadores receberam no quin-
to dia útil do mês, vão receber ago-
ra no primeiro dia útil.

VANTAGEM - "Estes acordos
só beneficiam o trabalhador. Os 20
minutos por dia de horas in itinere
significam quase 10 horas extras
por mês. Já a antecipação do pa-

gamento de salário também ajuda, porque
o dinheiro entra antes no bolso do traba-
lhador", explica Walter Vieira dos Santos,
presidente do Sinticop-MS.

Nove Sindicatos filiados à Federação em SP se somam por avanços

Assembleia no canteiro da Tracomal Terraplanagem

MS: CONSTRUÇÃO PESADA CONQUISTA ACORDO QUE INCLUI HORAS IN ITINERE
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PONTE PARA O INFERNO
Acabou a responsabi-

lidade solidária do Esta-
do na contratação de em-
presas que descumprem
suas obrigações trabalhis-
tas. De hoje em diante,
terceirizados vítimas de
calote empresarial “vão recla-
mar para o bispo”. O poder públi-
co não tem nada a ver com isso. Assim
decretou Alexandre de Morais em seu
voto estreia decisivo no STF.

MENOS - A lógica é a seguinte: numa
concorrência para contratação de mão de

obra terceirizada, o poder público fixa
como critério o menor preço. Quem
pagar o pior salário e tirar mais direi-
tos sociais dos terceirizados, vence.
O mercado está infestado de gol-
pistas que ganham concorrência na
base do escalpo do trabalhador e
“somem” após faturar algum.

Antes, o sindicato trazia o poder
público para o banco dos réus devido à

contratação negligente. Agora, o STF bar-
rou. Mais de 50 mil processos que aguar-
davam esse julgamento viraram pó. É o STF
na precarização sem limites. A impunidade
para quem sonega direitos (e tributos) ex-
plorando força de trabalho entre desespe-

rados por um emprego está assegurada.
Já era tortuoso o caminho a ser percorri-
do até que a vítima do estelionato empre-
sarial conseguisse ao menos receber o
salário. Agora acabou-se. O estelionato
empresarial está legalizado.

GOLPISMO - Servidores e trabalha-
dores da iniciativa privada começam a
entender o significado do golpe. Numa
tacada, leis suprimindo direitos e pre-
carizando trabalho proliferam nas casas
legislativas em nome de uma austeri-
dade que parlamentares e executivos
não praticam. Eis, pra quem trabalha, o
sentido prático da “ponte para o futuro”.
Uma ponte para o inferno.

PAIM: “ESSA REFORMA BANDIDA É COISA DE CRIMINOSO”

m Audiência Pública realizada na
Assembleia Legislativa do Paraná
(Alep), em Curitiba, dia 31 de mar-

ço, o senador Paulo Paim (PT-RS) con-
denou a “reforma bandida” proposta pelo
governo Temer e sublinhou que “isso é
coisa de criminoso”. Participaram do even-
to os Sindicatos da Construção Civil de
Curitiba (Sintracon) e o Sindicato da Cons-
trução Pesada do Paraná (Sintrapav).

Com as galerias lotadas e referências
ao movimento “Todos contra o fim da apo-
sentadoria”, a audiência reuniu centenas
de pessoas.

TRAIÇÃO AO POVO - Paim, que tem
percorrido o Brasil, afirmou que os parla-
mentares não podem trair o povo brasilei-
ro. “O parlamentar não é bobo. Ele sabe
que o povo disse não a esta reforma. Ele

E

precisa ter um olho no parlamento e outro
na rua. Nós somos empregados do povo”.

De acordo com o senador gaúcho, a
proposta significa o fim da aposentadoria.
“Os dados da previdência mostram o se-
guinte: o índice de número de meses que
tu trabalha, em média, durante 12 meses

Senador do PT gaúcho denunciou que
objetivo da reforma da Previdência de
Temer é entregá-la à exploração dos
banqueiros nacionais e internacionais

não chega a 10 ao longo da
tua carreira laboral. Então
se você começou a traba-
lhar com 16 vai se aposen-
tar com 80”, alertou.

CAOS CHILENO - Paim
denunciou que o objetivo de
Temer é “entregar a previdên-
cia brasileira aos bancos na-
cionais e internacionais”.
“Veja o que aconteceu no
Chile, onde um aposentado
recebe em média R$ 440 e
uma grande parte da popu-
lação não tem mais acesso
à previdência”, advertiu.

CONTRAMÃO - “Esta-
mos em recessão e a hora

é de estimular a criação de trabalho. No
mundo todo as crises foram enfrentadas
como grandes investimentos. No caso dos
EUA, por exemplo, no New Deal, foi redu-
ção de carga horária, investimento públi-
co e aumento de salário. Estamos na con-
tramão de tudo”, sentenciou Paim.

Assembleia Legislativa do Paraná tomada:
“Todos contra o fim da aposentadoria”

CSI E CUT REPUDIAM ATAQUES DOS ESTADOS UNIDOS A SÍRIA
Em nota assinada pelo presidente da

Confederação Sindical Internacional, João
Felicio, e pelos secretários de Relações
Internacionais da CUT, Antonio Lisboa, e
por seu adjunto, Ariovaldo Camargo, as
entidades repudiaram as recentes agres-
sões dos Estados Unidos contra a Síria.
“Somos contra qualquer forma de ditadu-
ra, a utilização de ataques como méto-
dos de disputa política e a existência de
armas químicas e nucleares. A Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU) e todas as
potências deveriam atuar pelo imediato
banimento destas terríveis armas usadas
contra a Humanidade e que só interessam
à indústria bélica”, condenaram.

PAZ - “Defendemos a democracia, a
paz, os direitos humanos, a solidariedade
entre as nações e a autodeterminação dos
povos”, destaca a nota, frisando que “ago-
ra, novamente, o governo norte-americano

– hoje comandado por um beócio –, repe-
tindo fatos lamentáveis na história, resolve
atacar a Síria, acusando seu governo de
usar armas químicas contra a população
indefesa, fato ainda não comprovado”.

“Nunca podemos nos esquecer que os
governos dos EUA mentiram sobre o Iraque
e a Líbia, onde foram responsáveis pela
morte de centenas de milhares de civis
inocentes. Nunca podemos nos esquecer
também sobre o que fizeram no Vietnã,
quando assassinaram parte expressiva
dos habitantes do país. Nunca podemos
nos esquecer dos lucros superlativos da
indústria bélica”, lembra a CSI e a CUT.

CARA DE PAU - Conforme a nota,
“Trump é um tremendo cara de pau. Como
pode se atribuir o papel de xerife do mundo,
como se tivesse sido eleito pelos povos para
tomar conta da Humanidade? Não foi eleito
para continuar provocando tragédias em ou-

tras nações, se utilizando de métodos ter-
roristas. Este cidadão nunca se preocupou
com as centenas de crianças palestinas
assassinadas todos os anos por soldados
e bombas israelenses. Trump merece o re-
púdio de todos os democratas e de todos
os que defendem um mundo com paz e
solidariedade. Não precisamos de proteto-
res com as mãos manchadas de sangue!”

Armas de destruição em massa: o
pretexto usado para invadir o Iraque


