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Confederação Nacional da Indústria
(CNI) afirmou, na semana passada,
que a desaceleração no setor da

construção perdeu fôlego em junho. Se-
gundo ela, “confirmando tendência de re-
cuperação observada desde o início do
ano”. A CNI e os jornais que divulgaram a
notícia não se preocuparam em mostrar,
entretanto, que essa “recuperação” se deu
com base numa ainda maior precariza-
ção e terceirização da mão de obra.

Segundo a CNI, o índice de evolução
do nível de atividade da construção civil
em junho foi de 41,2, enquanto em maio
foi de 40,1. Quanto mais esse número se
aproxima de 50, menor é a redução da
atividade no setor. Em dezembro de 2015
esse índice foi de 33,3, o menor nível da
série histórica, iniciada em 2009.

DURA REALIDADE - O Mato Grosso
do Sul, por exemplo, é um dos poucos es-
tados do país em que o setor da constru-
ção tem registrado melhora na geração de
emprego. De janeiro a maio deste ano o
saldo foi positivo na construção de edifícios

(+989), construção de rodovias e ferrovias
(+536) e obras de terraplenagem (+231).

Conforme apurou o Sindicato dos Tra-
balhadores da Construção de Campo Gran-
de, ao mesmo tempo que o setor registra
crescimento, também vêm crescendo o
número de “gatos”. Toda semana temos
denúncias de falta de pagamento, de pre-
carização, de empresa que vai embora e
deixa os trabalhadores na mão. Também
se multiplicam as greves nos locais de tra-
balho pela falta de pagamento e condições
dignas. E também há muitos casos de
terceirização atingindo quase a totalidade
da obra, como é o caso da MRV.

RECUO - Para Claudio da Silva Go-
mes, presidente da Conticom, “este ‘iní-
cio da retomada’ está diretamente ligado
à piora nas condições de trabalho, que
vai desde a falta de pagamento até a reti-
rada de direitos. O que vemos por todo
país é o aumento da inadimplência por
parte das construtoras. Elas fazem parte
de um dos setores que mais cresceram e
ganharam dinheiro nos últimos anos no

A fiscalização do Sindicato dos Trabalhadores da Construção
de Campo Grande/MS (Sintracom) visitou na última sexta-feira
(5) o canteiro de obra da MRV no jardim Seminário, bairro da
capital. Cerca de 200 pessoas trabalham na construção do par-
que Castello di Napoli.

ABSURDO - No local, o Sindicato verificou que 90% dos traba-
lhadores são terceirizados e os 10% que não são pertencem ao
setor administrativo. Haviam nove empresas terceirizadas atuan-
do na obra. “Isto é prejudicial para o trabalhador, porque boa par-
te das empresas contratadas pela MRV não tem condição de
cumprir as regras trabalhistas e de segurança previstas em lei”,
afirmou o presidente do Sintracom, José Abelha.

O dirigente conversou com os operários sobre o atual mo-
mento econômico e político do Brasil e alertou os trabalhadores
para as possíveis mudanças trabalhistas que Temer pretende
implementar. “O governo interino quer mudar as regras de apo-
sentadoria, o que vai prejudicar quase todos os trabalhadores. A

MRV TERCEIRIZA QUASE TODA MÃO DE OBRA EM CAMPO GRANDE

proposta é criar uma idade mínima de 65 anos para obtenção
do benefício. Hoje, por exemplo, não existe idade mínima para
quem tem 35 anos de contribuição”, explicou Abelha.

Sintracom mobiliza a categoria contra o retrocesso

Na última quarta-feira (3), a
direção do Sindicato dos Traba-
lhadores da Construção Pesada
do Mato Grosso do Sul (Sinti-
cop) se reuniu com o prefeito de
Rio Verde, Mário Alberto Kruguer,
e com o representante do Cen-
tro Integrado de Atendimento ao
Trabalhador (CIAT).

CONTRIBUIÇÃO  - No encontro ficou
acertado que a prefeitura cederá uma

SINTICOP FECHA PARCERIA COM PREFEITURA DE RIO VERDE PARA ATENDER CATEGORIA

sala para atender os operários que fazem
a duplicação da BR-163 no município,

onde terão cursos e também
atendimento jurídico.

AVANÇO - “Para a categoria
da construção pesada esta par-
ceria é muito importante. A par-
tir de agora poderemos qualifi-
car ainda mais a mão de obra e
também tirar dúvidas trabalhis-
tas dos operários” , afirmou Wal-

ter Vieira dos Santos, presidente do Sin-
ticop-MS.

país e, agora, quando passamos por um
período de instabilidade, descontam nos
trabalhadores. Não dá para se enganar”.

PERDAS - A construção civil perdeu
quase 500 mil postos de trabalho no últi-
mo ano, com base em informações do Mi-
nistério do Trabalho e do Emprego. O IBGE
aponta que existem hoje 11,6 milhões de
pessoas desempregadas no país. De abril
a junho, mais 497 mil trabalhadores per-
deram o emprego. Números apurados pelo
Instituto apontam que a quantidade de em-
pregados com carteira assinada recuou
4,5% em um ano, representando uma
perda de 1,5 milhão de empregos formais.
Enquanto houve crescimento anual de
3,9% na categoria “trabalhadores por con-
ta própria”, o que inclui aqueles que, de-
sempregados, recorrem a subempregos.

ARROCHO - O rendimento real do em-
pregado caiu para R$ 1.972 no segundo
trimestre deste ano, o que significa que
os trabalhadores estão ganhando menos
e que a massa de rendimento que temos
hoje é a mesma de janeiro de 2013.

CNI COMEMORA “RECUPERAÇÃO” DO RAMO DA CONSTRUÇÃO
COM BASE EM AUMENTO DA PRECARIZAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
Greves por falta de pagamento e condições dignas de trabalho se multiplicam pelo país
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PETROLEIROS PARALISARAM 5 DIAS PARA DENUNCIAR A
ENTREGA DO PRÉ-SAL. CONTICOM ENGROSSA MOBILIZAÇÃO

A greve dos petroleiros, em diversos estados, se intensifica
e denuncia as ações do governo de entregar o nosso pré-Sal e
colaborar para o desmonte da Petrobrás. Assim, os trabalhado-
res repudiam a venda das 104 áreas de exploração, com 98
delas produzindo. Todas estão divididas por cinco estados: Ce-
ará, Rio Grande do Norte, Sergipe, Bahia e Espírito Santo.

MOBILIZAÇÃO - A paralisação na Bahia continua forte, com
grande adesão: os ônibus têm chegado vazios, além de estar
ocorrendo um retorno para residências de todos os terceiriza-
dos por ausência de serviços e corte de produção em diversas
concessões, em especial nas que estão à venda.

A entrega do campo petrolífero de Carcará, no pré-sal, a
uma empresa estatal norueguesa, a Statoil, foi mais um gran-
de golpe perpetrado pelo governo golpista de Michel Temer
contra a soberania nacional.

RIQUEZA - Carcará é uma área descoberta pela Petro-
brás, e estava sob o regime de concessão, pois fora licitada
antes da Lei do Pré-sal. Estava ainda em fase de exploração
e as estimativas eram que Carcará tinha entre 700 milhões a
1,3 bilhão de barris de petróleo. Assim, com 1 bilhão de bar-
ris, a quantia de US$ 2,5 bilhão, pela qual a Petrobrás foi
obrigada a ceder Carcará, equivale a um preço de US$ 2,5
(dois dólares e meio) por barril de petróleo.

UNIDADE - Para Claudio Guedes, diretor do Sindicato dos
Trabalhadores da Construção de Candeias (Sticcan) e diretor
de Combate ao Racismo da Conticom, "os trabalhadores da
construção entraram em greve e participaram da mobilização
todos os dias, em protesto contra a venda dos poços dos cam-
pos terrestres. Com a entrega,a situação tende a ficar muito
pior e o desemprego e a precarização tendem a aumentar".

SOLIDARIEDADE - Assim como em vários estados em que
a construção civil está mobilizada a favor da manutenção dos
campos terrestres, em São Paulo e Paraná a categoria tam-
bém aderiu ao movimento, em solidariedade aos demais.

ENTREGA DO CAMPO DE CARCARÁ: MAIS UM CRIME CONTRA A SOBERANIA NACIONAL

TRABALHADORES DA PESADA NAS OBRAS DA USINA DE SALTO DE
SANTIAGO-PR AMPLIAM CONQUISTAS. CESTA BÁSICA AUMENTA 55,56/
A Sindicato dos Trabalhadores da

Construção Pesada do Paraná (Sin-
trapav) fechou Acordo Coletivo com

várias conquistas para os operários das
obras de modernização da Usina de Sal-
to Santiago, localizada no município de
Saudade do Iguaçu.

As obras são de responsabilidade da
empresa multinacional alemã Voith. Os
benefícios do novo acordo começam com
um aumento salarial de 10%, índice aci-

O ma da inflação acumulada nos últimos
dozes meses. A Participação nos Lucros
e Resultados (PLR) terá o valor fixo de 1,2
salário-base do trabalhador, mas com a
possibilidade de chegar até 1,6 mediante
o cumprimento de critérios de produtivi-
dade e assiduidade.

Já o aumento da cesta básica é de
impressionar. O Sintrapav conseguiu um
reajuste de 55,56%, com a cesta passan-
do de R$ 450,00 para R$ 700,00. É uma

importante conquista que eleva o poder
de compra dos trabalhadores, que pas-
sam a ter mais fartura na mesa.

ENFRENTAMENTO - Para Raimundo
Bahia, presidente do sindicato, o acordo
trouxe conquistas que “melhoram as con-
dições de trabalho e vida dos emprega-
dos, mesmo em tempos de crise econô-
mica. É o resultado de um trabalho sindi-
cal sério, organizado e comprometido com
a defesa dos interesses da categoria”.


