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2020ANOSANOS

TRABALHADORES DO CONSÓRCIO VIRACOPOS APROVAM
PAUTA E AFIRMAM REPRESENTAÇÃO DO SINTICOM
Movimento exige cumprimento
do adiantamento salarial e fim

da contratação por agência

Em assembleia realizada na ma-
nhã de quinta-feira (25) os traba-

lhadores do Consórcio Viracopos (for-
mado pelas empresas Constran e
Triunfo) aprovaram uma pauta de rei-
vindicações que será entrega aos
patrões pelo Sindicato dos Trabalha-
dores na Construção, Mobiliário e
Montagem de Campinas e Região
(Sinticom).

ARMAÇÃO - Segundo o diretor do
sindicato, Amilton Mendes, dois pon-
tos chamam a atenção. O primeiro
refere-se à informação de que o Con-
sórcio estaria estabelecendo uma po-
lítica de contratação por meio de uma
agência de empregos. Para o Sindi-
cato, "a agência até pode fazer a tria-
gem, mas na carteira quem deve con-
tratar é a Triunfo e a Constran".

COMPROMISSO - A outra ques-
tão refere-se ao adiantamento salarial,
que não vem sendo cumprido pelo
Consórcio. "Apesar de estar na pau-
ta, vamos exigir que o pagamento do
adiantamento salarial ocorresse já
em novembro, porque está na lei",
defende Amilton.

REIVINDICAÇÕES- A pauta con-
templa também vale alimentação de
R$ R$ 420,00, Participação nos Lu-
cros e Resultados (PLR) de R$
2.000,00, lanche da tarde, convênio
médico e odontológico, folga de cam-
po, fim da burocracia para troca de
equipamento de proteção individual
(EPIs), adicional noturno de 20%, ba-
nheiro químico limpo e suficiente, adi-
cional de periculosidade, garantia de
segurança no local de trabalho.

O Consórcio Construtor Viracopos tam-
bém assinou nesta semana um Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC) perante o
Ministério Público do Trabalho se compro-
metendo a regularizar a chamada área de
vivência do canteiro, segundo as normas tra-
balhistas.

FISCALIZAÇÃO - A área de vivência é o
local onde o trabalhador faz as refeições, des-
cansa, usa o banheiro e troca de roupas no
expediente de trabalho.  Durante fiscaliza-
ção realizada na última quinta (25), o Minis-
tério do Trabalho flagrou um refeitório mon-
tado de forma improvisada em um antigo
galpão já existente no local. O número de
assentos e mesas era insuficiente para o
número de trabalhadores da obra.

SOMANDO COM O SINDICATO - Cerca de 300 trabalhadores participaram da
assembleia realizada no Aeroporto de Viracopos, e por unanimidade, confirmaram que quem
os representa é o Sinticom. O Sindicato da Construção Pesada de São Paulo chegou a
promover encontros com os trabalhadores na obra de Viracopos, mas a categoria deu o seu
veredito: A construção da luta será feita com a união em torno do Sindicato de Campinas.

CONSÓRCIO ASSINA TAC APÓS FISCALIZAÇÃO ENCAMINHADA PELO SINDICATO
Havia apenas dois banheiros para aten-

der 300 homens, sendo que nenhum deles
possuía papel higiênico, sabonete, toalhas
ou pias em bom funcionamento. Um dos
sanitários tinha a passagem obstruída por
entulhos. Além disso, não havia vestiários,
o que obrigava os trabalhadores a fazer a
troca de uniforme em locais improvisados.
Como se tudo isso não bastasse, também
não havia o fornecimento de água potável.

No TAC, o consórcio se obriga a criar e
manter áreas de vivência segundo o dispos-
to na Norma Regulamentadora nº 18, legis-
lação dedicada ao setor de construção civil.
A obrigação deve ser cumprida em 30 dias.
Caso descumpra o TAC, o consórcio pagará
multa de R$ 5 mil por item infringido.

Um direito inquestionável, previs-
to no acordo coletivo, mas a Rossi
Le Monde não estava pa-
gando o vale transporte a to-
dos os trabalhadores. As
diversas terceirizadas que
atuam na obra localizada no
bairro Santa Genebra, em
Campinas, diziam fazer a
entrega do vale, mas a ver-
dade não era bem assim.

PRESENÇA - Com a apu-
ração do Sinticom foi cons-
tatado que as terceirizadas não es-
tavam pagando o vale transporte.

VALE TRANSPORTE É REGULARIZADO NA ROSSI APÓS ASSEMBLEIA APROVAR PARALISAÇÃO
Então, na última sexta-feira (19), foi realiza-
da uma assembleia onde os trabalhadores

concordaram com a proposta feita pelo sin-
dicato, de que caso a situação não fosse

regularizada, a obra seria paralisada na se-
gunda-feira (22).

AÇÃO - Na mesma sexta-feira,
após os diretores darem um ulti-
mato à empresa, o vale transporte
foi depositado para todos os tra-
balhadores. "A decisão de parar a
obra até que o problema fosse re-
solvido foi imediata e ganhou a
adesão dos operários. Esta união
serve de alerta para os patrões,
pois demonstra que o sindicato e
a categoria não brincam quando

estão em jogo os direitos dos trabalhado-
res", avaliou o diretor Paulo Martins.

Paulo Martins dirige
assembleia na Rossi
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Foi preciso muita união e mobilização dos traba-
lhadores junto com o Sindicato dos Trabalhado-

res nas Indústrias da Construção, do Mobiliário e
Montagem Industrial de São José dos Campos
(Sintricom) para segurar 18 dias de greve e quebrar
a intransigência da Encalso e da S.A. Paulista, res-
ponsáveis pela obra de duplicação da Rodovia dos
Tamoios (SP-99).

A determinação do sindicato e a união dos traba-
lhadores garantiu um acordo vitorioso, que foi
construído em audiência na Justiça do Trabalho em
Campinas, na última quinta-feira (25).

O acordo teve como principais conquistas o pa-
gamento da ajuda de custo a todos os trabalhado-
res (R$125,00 de outubro deste ano à abril do ano
que vem), estabilidade de emprego de 90 dias para
todos os trabalhadores, pagamento integral dos dias
parados, fim do banco de horas e pagamento de
70% nas horas extras de segunda à sábado e 100%
aos domingos. Participação nos Lucros  e Resulta-
dos (PLR) de R$1.069,20, folga de campo de dois
dias a cada 90 com reembolso de passagens, além
de melhoria imediata nas condições de trabalho.

O trecho a ser duplicado corresponde a quase
50 km, divididos em dois lotes: o primeiro vai do km
11,5 ao km 35,8 e o segundo, do km 35,8 ao km
60,5, abrangendo os municípios de São José dos
Campos, Jacareí, Jambeiro e Paraibuna. O custo
da obra totaliza R$ 557,4 milhões, o que representa
um deságio de 32%.

APÓS 18 DIAS DE GREVE OPERÁRIOS QUE TRABALHAM NA
DUPLICAÇÃO DA TAMOIOS CONQUISTAM ACORDO VITORIOSO

Mobilização unitária quebra a intransigência da Encalso e da S.A. Paulista, responsáveis pela obra

Marcelo da Costa:
união da categoria
garantiu conquista

CONSTRUÇÃO CIVIL CONTRATA 13,7 MIL EM SETEMBRO:
ALTA DE 6,09% EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO SEMESTRE

A construção civil brasileira gerou
mais 13,7 mil empregos com cartei-
ra assinada no país, alta de 0,4%
em setembro ante agosto, apontou
pesquisa elaborada pelo SindusCon-
SP em parceria com a Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV), alta de 6,09% em
relação ao primeiro semestre.

Contudo, no estado de São Pau-
lo, o número de contratações caiu
0,14% no mês passado, com o fe-
chamento de 1,2 mil vagas.

BRASIL - A nível nacional, o re-
sultado é inferior aos 31,5 mil traba-
lhadores contratados em setembro
de 2011 (+1,02%). No acumulado do
ano, o número de contratações no
setor cresceu 7,81% (+247,9 mil
novas vagas), inferior ao registrado
em 2011, quando foram contratados
mais 298,5 mil (+10,55%).

Em 12 meses encerrados em se-
tembro, o crescimento acumulado é
de 4,92% (+160,5 mil), inferior ao dos
12 meses encerrados em setembro
de 2011, de 7,87% (+228,2 mil).

Até o final de setembro, o setor
empregava 3,422 milhões de traba-
lhadores com carteira assinada. Des-
tes, cerca de 1,723 milhão estavam
no Sudeste, 727,6 mil no Nordeste;
474 mil no Sul; 478,5 mil no Sul;
275,8 mil no Centro-Oeste e 216,2
mil no Norte.Em setembro, houve
crescimento no nível de emprego em
todas as regiões do país, com exce-
ção da Centro-Oeste (-0,34%).

SÃO PAULO - Em setembro, as
contratações no setor caíram 0,14%,
com o corte de 1,2 mil vagas. No acu-
mulado do ano, contudo, foram con-
tratados 45 mil trabalhadores, alta de
5,51%. O desempenho positivo foi
constatado também em 12 meses,
quando foram contratados mais 28,5
mil operários no Estado (3,43%).

Ao final de setembro, as empre-
sas da construção de São Paulo
somavam 861,3 mil empregados com
carteira assinada. Entretanto, das 10
regiões pesquisadas, seis apresen-
taram queda no nível de emprego.

IMPRENSA REPERCUTE ATENTADO NO
MS CONTRA DIRIGENTE DA CONTICOM

A imprensa continua repercutindo o atentado
realizado no dia 18 de outubro contra o dirigente
da Conticom/CUT, Webergton Sudário (Corumbá),
que teve o carro alvejado por vários disparos após
ter denunciado irregularidades de grandes empre-
sas e de sindicatos pelegos na região de Três
Lagoas, no interior do Mato Grosso do Sul.


