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SINDUSCON INSISTE EM 
NÃO RESPEITAR A JUSTIÇA

EDIÇÃO ESPECIAL

O Sinduscon comprou briga com a Justiça do Trabalho e 
insiste em não respeitar a decisão unânime dos 
desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho, que 
decidiram pelo direito dos trabalhadores ao reajuste de 14% 
para os trabalhadores da construção civil e montagem, além 
de outros benefícios. Esse reajuste, retroativo a maio, seria 
dado com 12% já e mais 2% em novembro próximo.
Só que o Sinduscon publicou em sua página na internet uma 
tabela salarial, orientando as empresas a pagarem com 
apenas 10% de reajuste, desrespeitando a decisão da 
Justiça.
Com isso, o Sinduscon também comprou briga também com a 
categoria da construção civil e montagem. O Sintraconst já 
havia publicado em nota no jornal A Gazeta, que não aceitaria 
uma negativa dos patrões em cumprirem decisão da Justiça 
(ver nota ao lado). Ora, são apenas os trabalhadores que têm 
que respeitar a Justiça. Ou eles respeitam, ou vão ter greve 
de novo. O sindicato também vai apresentar ao TRT denúncia 
sobre a insistência do Sinduscon em querer se colocar acima 
da  Justiça.

OS RICOS DO BRASIL E A JUSTIÇA
A sociedade brasileira tem como uma de suas principais características a 
profunda desigualdade social. A distância entre ricos e pobres é imensa, se 
comparada a outros países. 
E nossas elites, diga-se os ricos, sempre gostaram dessa situação. E, para 
garantir isso, sempre apoiaram golpes, arrocho salarial, entre outras 
formas de garantir a desigualdade. E sempre apostaram na Justiça para 
manter tal situação.
No entanto, com os ventos democráticos as coisas vão mudando. Quando 
um trabalhador se tornou presidente do Brasil as desigualdades 
começaram a diminuir. E, com a democracia consolidada, milhões de 
pessoas que não tinham voz ou que eram caladas por canhões começaram 
a protestar e buscar a garantia de seus direitos.
E isso maltrata muita os ricos do Brasil, a antiga elite que nos dominou por 
500 anos. Por isso agora, eles esperneiam e querem de volta uma justiça 
que sirva aos seus interesses.
Que pena! Já é hora de eles acordarem e contemplarem a democracia. Ou 
vão, mais uma vez, perder o bonde da história.

Atenção trabalhadores(as) da 
Construção  Civil e Construção Pesada

ASSEMBLEIA GERAL

Compareça!



TABELA DE SALÁRIOS
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Montagem  

 

 

 

 

 

Montagem Industrial

Valores Retroativos a 1º de Maio de 2012

Construção Civil

Esses são os valores que 
devem ser pagos, de acordo
com o que determinou a
Justiça.
Os trabalhadores devem 
estar preparados para não
aceitar menos do que têm
direito.
Nossa luta continua até que
todos os nossos direitos 
sejam respeitados.
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