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CRESCE REPÚDIO À REFORMA TRABALHISTA DE TEMER

Lula e Haddad fortalecem a mobilização

Encontro em defesa de direitos
contou com a participação de Lula
e Haddad e reuniu lideranças dos
movimentos sindical e social em SP

O
s movimentos sindical e social
realizaram, na última sexta-feira
(9), um encontro com Lula e Had-
dad sobre trabalho e desenvolvi-

mento na cidade de São Paulo, na qua-
dra dos bancários.

PACOTE NEOLIBERAL - A atividade
foi também uma resposta às 12 horas de

jornada de trabalho, proposta dentro de
um pacote de reforma trabalhista neoli-
beral que o governo Temer pretende con-
solidar no país e que prevê que conven-
ções coletivas possam acordar a possi-
bilidade de um trabalhador cumprir jorna-
da maior do que oito horas diárias.

CONTRAMÃO - O presidente da CUT
São Paulo, Douglas Izzo, afirmou que “pro-
por aumento de jornada para 12 horas é
um absurdo. Temer está na contramão do
Brasil, contra tudo o que defendemos que
é o trabalho decente e digno”.

PARTICIPAÇÃO - Estiveram presen-
tes na atividade represen-
tantes de diferentes seg-
mentos, desde agriculto-
res familiares, entidades
assistenciais, trabalha-
dores do campo e da ci-
dade e pequenos empre-
endedores que atuam em
comércios locais e com
economia solidária.

100 MIL - A avenida
Paulista voltou a transbor-
dar no último domingo
(11), numa vibrante mani-
festação pelo Fora Temer
e por eleições diretas, já
para presidente.

SINDICATO DE CAMPINAS REALIZA ENCONTRO DE CIPEIROS
O Sindicato dos Trabalhadores da Construção e do Mobiliário

de Campinas e Região (Sinticom) realizou no último dia 26 de
agosto o Encontro de Cipeiros, que tem por objetivo assegurar
melhores condições de segurança e saúde nos ambientes de
trabalho.

PREVENÇÃO - O encontro discutiu a legislação, as normas
regulamentadoras e outros instrumentos de prevenção de
acidentes. O intuito é reduzir cada vez mais a quantidade de
acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais entre os
operários. Para isso, é feita a atualização dos conhecimentos
com informações relativas aos direitos dos trabalhadores na área
da segurança e saúde no trabalho, na prevenção dos acidentes
e das doenças ocupacionais.

Este ano o tema do evento foi “O Cipeiro como Agente
Multiplicador de Segurança e Saúde do Trabalhador”. O encontro
também promoveu a troca de experiências entre Cipeiros.

“Fora Temer! Diretas, já!”

O Sinticom participou na última quar-
ta-feira (7) da 22ª edição do “Grito dos

Excluídos”, que teve como tema “Esse
sistema é insuportável: exclui, degrada,
mata!”.

 O Grito é realizado em todo o Brasil
no dia 7 de setembro, com a participação
das pastorais e movimentos sociais.

A atividade foi realizada pela primeira
vez em 1995, com o objetivo de ser um
desdobramento da Campanha da Frater-
nidade sobre os Excluídos. A escolha do
dia 7 de setembro se deu por conta da

comemoração da independência do Bra-
sil, data que estimula à reflexão sobre a
soberania nacional, eixo central das
mobilizações do Grito.

POR UMA NOVA ORDEM - Além de
ser um momento de festa e celebração,
o evento vai se consolidando como um
dia de elevação da consciência política,
de luta e mobilização popular por uma
nova ordem nacional e mundial sem
opressores.

GRITO DOS EXCLUÍDOS DENUNCIA “SISTEMA QUE EXCLUI, DEGRADA E MATA”

Melhoria das condições de saúde e segurança
no ambiente de trabalho é prioridade sindical
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N a segunda-feira (5), a empresa
Selco dispensou seus 120 operá-
rios após o Sindicato dos Traba-

lhadores da Construção Pesada de Mato
Grosso do Sul  (Sinticop) anunciar que
haveria paralisação dos serviços por atra-
so no pagamento dos salários. 

SEM CESTA BÁSICA - “Os trabalha-
dores estão há dois meses sem salário,
essa dispensa foi para que a mobilização
não fosse feita e para a empresa ganhar
tempo. Estamos também sem cesta bá-
sica, que é uma obrigação, e alguns fun-
cionários nem têm como comer hoje”, in-
formou Walter Vieira dos Santos, presi-
dente do Sinticop.

A Selco alega que a prefeitura não fez
o repasse da verba, enquanto a prefeitura
afirma que o pagamento está em dia. A
Selco possui dez equipes de 12 funcio-
nários cada, trabalhando no tapa-buraco
na cidade de Campo Grande.

E na mes-
ma segunda-
feira a em-
presa foi uma
das quatro
que nova-
mente ven-
ceu a licita-
ção para a
o p e r a ç ã o
tapa buraco
nos próximos
12 meses. O
contrato de li-
citação foi de
R$ 41 mi-
lhões.

ABUSO -
O Sinticop defende que a Selco não po-
deria sequer participar da licitação, já que,
além de salários, atrasou os pagamentos
para o FGTS e o INSS. “Os trabalhadores
que estão sendo dispensados não têm
acesso a seu FGTS porque a empresa
não fez o pagamento”, ressaltou Walter.

SEM EXPLICAÇÃO - O presidente do
Sinticop também afirmou que a situação
não pode continuar assim, e que a enti-
dade sindical está tomando todas as me-

REFORMA TRABALHISTA DE TEMER ASSALTA DIREITOS

O presidente da Conticom/CUT, Claudio da Silva Gomes, este-
ve presente na última sexta-feira (9), em evento que reuniu repre-
sentantes de sindicatos, centrais sindicais, judiciário e Ministério
Público para discutir o Custeio das Entidades Sindicais Profissio-
nais, no Hotel Vitória em Campinas.

O tema voltou à tona devido as novas decisões do Poder Judi-
ciário, com destaque aos efeitos da Súmula vinculante 40 do STF.
O cenário atual indica que aprofundar esse debate é fundamental
para toda a sociedade.

Também foram debatidas questões referentes aos efeitos do
cancelamento das orientações jurisprudenciais 315 e 419, deci-
são recente do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

CONTICOM PARTICIPA DE SEMINÁRIO SOBRE O CUSTEIO DAS ENTIDADES SINDICAIS

Presidente da Conticom participou do Seminário

ESCÂNDALO: MESMO SEM PAGAR SALÁRIOS, SELCO VENCE
LICITAÇÃO PARA TAPAR BURACOS EM CAMPO GRANDE
Sindicato dos Trabalhadores da
Construção Pesada de Mato Grosso
do Sul condena acesso da empresa
a contratos milionários e alerta que
muitas famílias estão passando fome

SINTICOP PRESENTE EM CORUMBÁ NA SEMANA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES
Terminou na última sexta-feira (9) a 2º Semana

Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho na
empresa Equipe Engenharia no município de
Corumbá. O evento começou no dia 5, com a
participação do Sindicato dos Trabalhadores da
Construção Pesada de Mato Grosso do Sul. 

Durante os cinco dias, os operários participaram
de palestras sobre vários temas, como alimentação
saudável e combate ao alcoolismo e drogas. “Como
sempre defendemos o trabalho voltado à saúde e à
segurança dos empregados, para que surta efeito.
Fazem 944 dias que não é registrado nenhum
acidente com afastamento do serviço na empresa”,
destacou Walter Vieira, presidente do Sinticop.

Os operários da Equipe Engenharia trabalham em
obras de infraestrutura em Corumbá e também na
manutenção da BR-262. 

didas cabíveis para regularizar a situação
o mais rapidamente possível. “É triste, con-
versando com os trabalhadores você vê a
emoção e as lágrimas nos olhos deles.
Chegou um ponto em que os companhei-
ros chegam em casa e não vão ter o que
comer e nem explicação para dar a famí-
lia. A pessoa se sente um inválido, por-
que ele trabalhou e não recebeu, e a fa-
mília está passando necessidades primá-
rias”, finalizou.

Sinticop exige urgência na normalização da situação

Combate ao alcoolismo e drogas também integraram agenda


