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MRV ASSINA COMPROMISSO NACIONAL EM OBRA DE
CAMPO GRANDE, O PRIMEIRO DO MATO GROSSO DO SUL

CONSTRUÇÃO CIVIL DEMITIU 12.401 TRABALHADORES EM JUNHO
A indústria de transformação

respondeu pela maior quantidade de
demissões líquidas em junho, com o
fechamento de 28.553 vagas.

BAIXA - Foi o terceiro mês
consecutivo de desligamentos,
segundo dados do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados

(Caged), divulgado na última quinta-feira,
17, pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

FACÃO -  Os 12 segmentos industriais
pesquisados demitiram. O pior resultado
foi o da indústria de material para
transportes (-5.542), seguido por
metalúrgica (-4.161) e mecânica (-3.957).
Já o setor de construção civil demitiu 12.401

trabalhadores no mês. O comércio
apresentou um saldo negativo de 7.070
vagas em junho.

A agricultura foi o setor que
respondeu em junho pela maior geração
de vagas, com 40.818 vagas. Em
seguida, ficou o setor de serviços, com
31.143 postos de trabalhados gerados.

O Sindicato dos Trabalhadores da
Construção Civil do Sul Fluminense
realizou na última quinta-feira (25) uma
assembleia para votar a contraproposta
do sindicato patronal referente às
construções leves. Os representares das
empresas ofereceram um reajuste salarial
vergonhoso de apenas 6,56%, reposição
do Índice Preço ao Consumidor (INPC)
mais 0,5% de aumento real.

Os trabalhadores rejeitaram a proposta
e reivindicam, além de 10% de reajuste,

OPERÁRIOS DA CONSTRUÇÃO SUL FLUMINENSE DEBATEM DIA 6 INDICATIVO DE GREVE
cartão de alimentação no valor de R$
300,00, plano de saúde para os
trabalhadores e familiares, Participação
nos Lucros e Resultados (PLR), entre
outros. A data base é 1º de julho.

A estimativa do sindicato dos
trabalhadores é que hoje mais de 15 mil
pessoas trabalhem com a Construção
Civil na região Sul Fluminense. Porém,
deste total, pelo menos 40% estão
atuando informalmente, sem os direitos
trabalhistas.

PRESSÃO - A
p r ó x i m a
assembleia
e s t á
m a r c a d a
para o dia 6
de agosto,
onde os
trabalhadores esperam
apreciar uma nova proposta. Caso não
haja ou seja recusada, há possibilidade
de votação de um indicativo de greve.

Na última quinta-feira (24, a MRV as-
sinou a  adesão ao Compromisso

Nacional para Aperfeiçoar as Condições
de Trabalho na Indústria da Construção na
obra do Parque Castelo San Marino, na
Vila Adelina, em Capo Grande/MS. O se-
cretário geral da Presidência da Repúbli-
ca, ministro Gilberto Carvalho, que vinha
de Brasília e não conseguiu pousar na
capital sul-matogrossense, foi substituído
pelo assessor especial da Secretaria-ge-
ral da Presidência, José Feijoó.

Os trabalhadores que vão representar
os funcionários da obra tomaram posse
durante o evento. O Compromisso é uma
iniciativa do governo federal que tem o
objetivo de resolver conflitos e melhorar
as relações nos canteiros de obra,

Representantes da categoria e da
empresa ficarão responsáveis por
intermediar as demandas dos
trabalhadores junto à construtora

beneficiando os operários do setor.
Representantes da categoria e da
empresa ficarão responsáveis por
intermediar a demanda dos trabalhadores
e resolvê-las junto à construtora.

O presidente do Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria da Construção
Civil de Campo Grande (Sintracon), José
Abelha Neto, frisou que o termo irá ajudar

a evitar conflitos “tanto em relação ao
direito do trabalhador, quanto à questão
da segurança”. De acordo com Abelha,
“nesta obra são 300 pessoas que poderão
receber capacitação profissional e
aumento de escolaridade, que é o modelo
de alfabetização. Como a obra vai até
2016, um grande número de trabalhadores
poderá passar por essa capacitação”.

Izidro Morejuan, funcionário da obra e
representante do sindicato, ouvirá três
horas por semana às demandas dos
funcionários, em uma sala que foi
inaugurada para esta finalidade.

Esse é o primeiro empreendimento em
Mato Grosso do Sul a aderir ao
Compromisso Nacional. Abelha também
chamou atenção para o recrutamento e
seleção de trabalhadores, que será feito
por meio do Sistema Nacional de Emprego
(SINE), que garante aos operários a
segurança de que sua situação está
regularizada.
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Sistema Único de Trabalho permitirá maior agilidade no desenvolvimento e atendimento de ações

SUT COORDENARÁ POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO
E SIMPLIFICARÁ AS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
Foi criado o Sistema Único de Trabalho

(SUT), que vai funcionar à semelhan-
ça do Sistema Único de Saúde (SUS),
com o objetivo de coordenar a política pú-
blica do trabalho no Brasil.

AGILIDADE - O SUT simplifica a trans-
ferência de recursos federais para esta-
dos e municípios, possibilitando que as
secretarias de Trabalho possam garantir,
de forma mais ágil, a execução de suas
políticas públicas. O novo sistema tam-
bém irá definir, de forma mais clara, quan-
to ao papel de cada ente (União, estados
e municípios) no desenvolvimento das
ações na área do Trabalho.

Atualmente, na área do Trabalho, as
ações que envolvem intermediação de mão
de obra, qualificação profissional, habili-
tação de seguro-desemprego, que são de
atribuição da União, são feitas, em sua
maioria, pelos estados, principalmente, e
também pelos municípios.

Estima-se que dos custos relativos à
operação do Sistema Nacional de Empre-
go, em torno de 25% apenas estejam a
cargo da União. Mesmo assim, o meca-
nismo de transferência de recursos da
União para os estados e municípios, feita
por meio de convênios, enfrenta sérios en-
traves que impedem que mesmos esses
recursos, tão limitados, cheguem de for-
ma célere ao seu destino.

DEMOCRACIA - A criação do Sistema
Único do Trabalho (SUT) foi aprovada na I
Conferência Nacional de Emprego e Tra-
balho Decente (CNETD), realizada em
2012. Em novembro de 2013 foi criado um
Grupo de Trabalho para a elaboração de
proposta do Sistema Único de Emprego e
Trabalho Decente.

O Sistema será organizado sob forma
de um sistema único, de caráter nacio-
nal, descentralizado e co-financiado, geri-
do por entes federados, com a coordena-
ção da União, garantida a participação de
representantes dos trabalhadores e em-
pregadores na sua gestão.

OBJETIVOS - Constituem objetivos do
SUT: promover o trabalho produtivo, ade-
quadamente remunerado, exercido em
condições de liberdade, equidade e segu-
rança, capaz de garantir uma vida digna
ao trabalhador; promover o acesso pleno
do cidadão aos seus direitos, mormente
os trabalhistas; combater os efeitos ne-
gativos da segmentação no mercado de
trabalho; combater o assédio moral e se-
xual e todas as formas de desigualdade e
discriminação no trabalho; integrar suas
ações e serviços em todas as esferas de
governo, em articulação com as macro-

SISTEMA DE CARÁTER NACIONAL, DESCENTRALIZADO E CO-FINANCIADO
Promoção do trabalho produtivo, adequadamente remunerado e em
condições de liberdade, equidade e segurança é um dos objetivos do SUT

políticas de desenvolvimento econômico
e social;  descentralizar a coordenação e
execução das ações e serviços estabele-
cendo as responsabilidades dos atores
nas esferas federal, estadual e municipal;
promover a gestão compartilhada, o co-
financiamento e a cooperação técnica
entre os entes federados; fortalecer os
processos participativos dos atores soci-
ais na sua gestão; estabelecer condições
para a adequação entre a oferta e a de-
manda de força de trabalho em todos os
níveis de ocupação e qualificação; organi-
zar sistema integrado de informações e
pesquisas sobre o mundo do trabalho,
capaz de subsidiar a operacionalização
das ações e serviços do Sistema; forne-
cer subsídios técnicos e estatísticos ao
sistema de educação e de qualificação
profissional e tecnológica para a elabora-
ção de suas políticas; padronizar o aten-

dimento, a estrutura física e operacional;
melhorar continuamente a qualidade dos
serviços ofertados, de forma eficiente, efi-
caz, efetiva e sustentável.

AÇÕES - O SUT terá como campo de
atuação: a geração de trabalho, emprego e
renda; proteção e apoio ao trabalhador; rela-
ções do trabalho; política salarial; formação
e desenvolvimento profissional; imigração la-
boral; economia solidária, cooperativismo e
associativismo; mobilidade da força de tra-
balho no território nacional. Os representan-
tes dos trabalhadores e empregadores se-
rão indicados pelas suas entidades represen-
tativas; os membros dos conselhos do tra-
balho têm mandato de dois anos, permitida
a recondução. A presidência dos conselhos
do trabalho, exercida bienalmente, será
alternada entre as representações do go-
verno, os trabalhadores e dos emprega-
dores, nesta ordem.


