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TRABALHO ESCRAVO NO MINHA CASA, MINHA VIDA DE
ITAQUAQUECETUBA-SP REVELA NÍVEL DA EXPLORAÇÃO
Sem salário desde o dia 18 de abril, 45 pedreiros estavam jogados em alojamento sem armário, ventilação ou roupa de cama

Quarenta e cinco pedreiros foram en-
contrados jogados numa obra do Mi-

nha Casa, Minha Vida, em Itaquaquece-
tuba, reforçando as denúncias da Conti-
com sobre a falta de acompanhamento e
de fiscalização nos investimentos reali-
zados com recursos públicos.

Desde o dia 18 de abril os operários
não receberam qualquer pagamento na
construção de 160 casas. O Conselho
Comunitário de Educação, Cultura e Ação
Social da Grande São Paulo (CCECAS),
responsável pela idealização das moradi-
as, contratou a Vila Verde Construções,
que por sua vez contratou a terceirizada
FF Empreiteira Ltda, que trouxe 9 traba-
lhadores da cidade de Itaiba. Eles encon-
travam-se alojados numa das casas que
estavam sendo construídas, em péssimas
condições, sem armários, sem ventilação
nem roupa de cama. “As irregularidades
são inúmeras. Inexiste espaço adequado
para as refeições. A cozinha esta irregu-
lar, com os botijões próximos aos fogões.
Esta tudo fora de norma, as instalações
elétricas, até o próprio alojamento”, de-
nunciou o presidente do Sindicato dos Tra-
balhadores nas Indústrias e no Mobiliário

de Mogi e Região (SintraMog), Josemar
Bernardes.

Após a ação sindical, os operários fo-
ram deslocados para um hotel em Poá e,
após acertarem as contas, voltarão às

suas cidades. Em reunião no Sindicato,
as empresas se comprometeram a fazer
o acerto até a próxima quarta-feira. A CCE-
CAS estuda a possibilidade de rescindir
o contrato com a Vila Verde Construções.

O coordenador da equipe técnica da
Vila Verde Construtora, José Carlos Agui-
ar Brito, afirmou que a culpa pelos atra-
sos de pagamento dos salários dos tra-
balhadores da obra é, em parte, da Cai-
xa Econômica Federal (CEF). Segundo
ele, os atrasos seriam provenientes de
um outro atraso por parte de engenhei-
ros da CEF, já que o banco deveria ter
repassado os valores pertinentes às fa-
ses das obras já concluídas. Por sua
vez, a organização passaria o valor para
a companhia terceirizada (FF Empreitei-
ra), que encaminharia os salários aos
trabalhadores. “Vamos à raiz, para não
‘endemonizar’ ninguém”, observou.

SEM FLUXO DE CAIXA - Já o presi-
dente do Sindicato, Josemar Bernardes,
rebateu dizendo que a Vila Verde Cons-
truções devia ter fluxo de caixa para pa-

gar os salários. “Colocar a culpa na Cai-
xa, fica muito tranqüilo para eles. Eles
precisam pagar os salários atrasados”.

As 160 casas serão
destinadas a famílias já
cadastradas e que ga-
nham um salário míni-
mo. Assim que estiverem
prontas para morar, as
famílias pagarão uma
mensalidade equivalente
a 10% do salário míni-
mo. A obra faz parte do
Programa Minha Casa
Minha Vida, modalidade de entidades.
O empreendimento está orçado em 7,6
milhões. O custeio é feito pelo Fundo
de Desenvolvimento Social (FDS). O
Condomínio Residencial se chamará Chi-
quinha Gonzaga.

EMPRESA JOGA CULPA NA CAIXA PELO ATRASO NOS SALÁRIOS

Salário de R$ 830,
casa, comida e roupa
lavada. Esta era a pro-
messa da ECL Enge-
nharia e Construções
Ltda, no ato da contra-
tação. Na prática, a ali-
mentação chegava a vir
estragada e a casa, de
três cômodos e um

único banheiro na Vila Japão, em Itaqua-
quecetuba, abrigava 14 homens, entre 20
e 39 anos. Além da superlotação, o esta-
do do imóvel é precário, com mofo e ra-
chaduras nas paredes. O piso não é lim-
po há muito tempo. Os alimentos ficam
guardados numa caixa de papelão e, com
a geladeira quebrada, a comida que so-
bra é doada a moradores de rua. A roupa
só é lavada aos domingos. Eles têm ape-

nas um tanquinho e um varal de 2 me-
tros para pendurar os uniformes, apesar
do grupo trabalhar numa rede de esgo-
to. Os estrados quebrados das camas
foram remendados com madeira e os col-
chões têm cheiro ruim.

Com o descaso, a ECL agride o arti-
go 18 da Norma Reguladora de Cantei-
ros de Obra, pelo qual é obrigada a for-
necer limpeza e condições dignas.

SUPERLOTAÇÃO, MOFO E ALIMENTAÇÃO ESTRAGADA: MARCAS DA ECL ENGENHARIA



NOVA DIREÇÃO DO SINDICATO DE VOLTA REDONDA TOMA
POSSE E AMPLIA MOBILIZAÇÃO POR AUMENTO REAL
A diretoria recém-empossa-

da do Sindicato dos Traba-
lhadores da Construção Civil,
Montagem e Construção Pesa-
da do Sul Fluminense, reeleita
para o mandato 2011/2015, já
mobiliza a categoria por aumen-
to real de salário e por melho-
res condições de trabalho.

RECHAÇO - Em assem-
bleia realizada no dia 9, os tra-
balhadores recusaram por una-
nimidade a proposta patronal de
8% de reajuste. A categoria
exige aumento de 20% e des-
taca os imensos lucros obtidos
pelas empresas no período,
que agora devem repartir o bolo
do crescimento.

DEJAIR - No seu discurso
de posse, o presidente reeleito
do Sindicato, Dejair Martins, rea-
firmou a continuidade da luta da
entidade em defesa da classe
trabalhadora e solicitou o apoio
das autoridades presentes para
a implementação, no decorrer
desta nova gestão, de quatro
projetos importantes: a constru-
ção de um centro de qualifica-
ção profissional e de casas po-
pulares para a categoria; a ma-
nutenção da luta pelo fim do
fator previdenciário e pela im-
plantação de aposentadoria
especial para os trabalhadores
da construção civil. Além dis-
so, frisou Dejair, “será nosso
compromisso o combate ferre-
nho contra aqueles que explo-
ram a informalidade para obter
lucros fáceis, através da inten-
sificação das nossas ações de
fiscalizações contra a falta de
carteira de trabalho assinada,
o não cumprimento da conven-
ção coletiva, e a ausência de
segurança nos ambientes de
trabalho”.

CONTICOM PRESENTE -
Participando da posse, a Con-
ticom manifestou total apoio e
solidariedade à mobilização.

Em assembleia com 20 mil tra-
balhadores, dia 10, os companhei-
ros das obras de ampliação e ma-
nutenção da Refinaria Presidente
Getúlio Vargas (REPAR) aprovaram
a proposta de 11% de reajuste nos
pisos salariais, 10% na folha de pa-
gamento, o que representa um gan-
ho real entre 4,5% e 3,5%, além do
vale alimentação - reajustado em
33,33%, saltando de R$ 270 para R$
360. “Um dos melhores acordos que
já fechamos” comemorou Antonio
Prado, presidente do Sindimont
(Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas
de Montagens, Manutenção e Prestação de
Serviços nas Áreas Industriais do Paraná).

AMPLIAÇÃO - A Participação nos Lucros
e Resultados (PLR) teve suas faixas amplia-
das. Quem recebe até R$ 2,5 mil terá 1,7
salário-base. Os que ganham de R$ 2,5 mil a
R$ 3,5 mil receberão 1,4 salário-base. Os que
estão com nível salarial superior a R$ 3,5 mil
ganharão 1,2 salário-base a título de PLR,
mas com teto estabelecido em R$ 4,5 mil.
Antes a regra era de 1,4 salário-base para
quem recebia até R$ 2 mil, 1,2 salário para
quem estava na faixa entre R$ 2 mil e R$ 3
mil e uma remuneração para quem tinha or-

OPERÁRIOS NAS OBRAS DA REPAR ARRANCAM GANHOS DE
11% NOS PISOS SALARIAIS E 10% NA FOLHA DE PAGAMENTO

Opresidente do Sintracon, Domingos  Oli-
veira Davide avalia que as poucas empresas
de pavimentação e terraplanagem que ainda

PRESSÃO DOBRA RESISTÊNCIA DE EMPRESAS DE PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM
resitem ao acordo serão balisadas pelas nego-
ciações. “Os maiores consórcios já sinalizaram.
Onde houver resistência, é greve”, frisou

Assembleia reuniu 20 mil operários na Repar

A decisão do Copom de elevar a taxa Selic
em 0,25% é lamentável. Todos os indicadores
mostram que a inflação está sob controle, a
despeito do catastrofismo de parte da impren-
sa, inflada pelos únicos interessados na alta
da taxa, que são os banqueiros e os ricos que
têm aplicações financeiras nos papéis da dívi-
da pública.

Estamos aqui tratando de algo muito mais
complexo do que decisões técnicas ou “expec-

AUMENTAR TAXA BÁSICA DE JUROS É UMA DECISÃO LAMENTÁVEL DO COPOM
Medida contraria promessa de campanha do atual governo, afirma nota assinada pelo presidente da CUT

tativas” de mercado. Falamos de emprego, de
salário, de políticas públicas e sociais – to-
dos duramente golpeados a cada aumento da
Selic.

Falamos também de uma promessa de
campanha do atual governo federal, a de que
trará a taxa básica de juros a um patamar
decente. Por enquanto, essa promessa é uma
miragem.

Artur Henrique, presidente da CUT

denado superior aos R$ 3 mil. A ajuda de cus-
to, ou cesta-alimentação, será reajustada em
33,33%, passando de R$ 270 para R$ 360.

VITÓRIAS - O abono salarial, que em 2010
foi estipulado em R$ 300, será de R$ 380. Os
adicionais de horas-extras  aos sábados so-
freram aumento de 10%, saindo dos 65% para
os 75%. Nos dias normais e domingos per-
manecem nos 65% e 130%, concomitante-
mente. Outros avanços importantes foram a
ampliação de um dia da “folga de baixada”
(licença para visitar a família) para os traba-
lhadores que residem a mais de mil quilôme-
tros de Araucária e a folga de ½ dia na sexta-
feira posterior ao dia do pagamento.


