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Para Mário Scannavino, fiscalizações do 
sindicato ajudam Ministério do Trabalho

O SITICOM (Sindicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias de Construção e do Mobiliário de 
Barretos) está ampliando suas ações nas cida-
des de Altair, Barretos, Colina, Colômbia, Gua-
raci, Guaíra, Embaúba, Jaborandi e Terra Roxa 
para garantir o cumprimento das normas e legis-
lações específicas da categoria. 

O diretor sindical, Dediê Santos “Cocada” es-
teve com o gerente do trabalho, Mário Scanna-
vino, do Ministério do Trabalho, para apresentar 
as ações que serão desenvolvidas e pedir apoio 
nesta empreitada. “A intenção é assegurar o res-
peito da legislação trabalhista, assim como a se-
gurança e a saúde, que é bom para o trabalhador 
e para a empresa.” – destaca Cocada.

Scannavino afirmou que a fiscalização do Mi-
nistério do Trabalho está pautada principalmente 
na promoção da saúde e da segurança. Comen-
tou ainda que o número de empregados sem 
registro é médio, gerando preocupação,  mas 
quando encontradas situações irregulares, o em-
pregador é autuado e/ou tem a obra embargada.

FISCALIZAÇÃO

O jornal é destinado aos associados do sindicato e o seu conteúdo é 
de responsabilidade de seus idealizadores.

O gerente do trabalho destaca as ações prati-
cadas pelo Sindicato. “Nós temos poucos fiscais 
para as 19 cidades atendidas pelo Ministério. O 

Sindicato tem facilitado nosso trabalho apontan-
do os locais que estão ocorrendo prejuízos para 
o trabalhador.” – disse Scannavino. 

Mário Scannavino recebeu Dediê Santos “Cocada” no Ministério do Trabalho. (Foto: Aquino José)

OPINIÃO
Sindicato quer o fim das mar-

mitas nos canteiros de obras. 
Página 2

CURSOS
Escola da Construção Civil 

amplia oportunidades para tra-
balhadores. Página 6 

DIREITOS
Em um ano, Sindicato realiza 

1.488 fiscalizações em obras. 
Página 3
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OPINIÃO

Trabalhador tem direito a almoço de qualidade
Uma das principais lutas do SITICOM 

(Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
de Construção e do Mobiliário de Barretos) 
atualmente é para garantir que as empresas 
passem a fornecer alimentação aos seus 
funcionários nos canteiros de obras. Com 
isso, vamos dar um basta nas marmitas, 
que o trabalhador traz de casa, garantindo 
mais qualidade de vida aos nossos compa-
nheiros.

Em negociação direta com as empresas, 
o SITICOM já conseguiu mais esta grande 
conquista para diversos companheiros traba-
lhadores. No entanto, a nossa meta é esten-
der este benefício a todos os companheiros. 

Queremos garantir o almoço nos locais 
de trabalho, fornecido pelas empresas, mas 

assegurarmos a entrega mensal da cesta de 
alimentos - uma conquista histórica da nos-
sa categoria, assim como ocorreu quando as 
empresas passaram a fornecer o café da ma-
nhã e o lanche da tarde.

Anteriormente, o trabalhador era obriga-
do a levantar mais cedo para preparar sua 
comida, que acabava sendo requentada na 
hora do almoço ou preparada no dia anterior. 
Estamos mudando esta realidade, garantin-
do mais qualidade de vida aos nossos com-
panheiros, e o empresariado precisa enten-
der esta necessidade da nossa categoria. 
Por isso, vamos neste ano apelar para o bom 
senso dos patrões para que passem fornecer 
mais este benefício aos seus funcionários. Dediê Santos “Cocada”

Diretor sindical
diretor@siticombarretos.org.br

 A diretoria do SITICOM (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Construção e do Mobiliário de Barretos) está cada vez mais 
ampliando a sua cartela de convênios com o objetivo de oferecer atendimentos de qualidade aos seus associados e dependentes (cônjuge, 
companheiro (a) e filhos até 18 anos de idade). Para usufruir dos convênios é necessário apenas que os trabalhadores sejam sindicalizados 
e apresentem a carteirinha do Sindicato. Confira os convênios disponibilizados:

Fique sócio do sindicato e garanta inúmeros 
benefícios e vantagens
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FISCALIZAÇÃO

Sindicato realizou 1.488 fiscalizações nos últimos 12 meses
O Sindicato realizou 1.488 fiscalizações 

em canteiros de obras, entre os meses de 
setembro de 2013 a agosto de 2014, visando 
garantir o cumprimento das convenções cole-
tivas e as normas de segurança do trabalho. 

Foram constatados falta de pagamentos 
em salários, desrespeitos às normas de segu-
rança, não cumprimento das obrigações con-
tidas na convenção coletiva de trabalho e da 
CLT, inclusive com algumas situações análo-
gas à escravidão.

Segundo, Dediê Santos, o “Cocada”, o 
maior número de fiscalizações foi realizado 
nos meses de abril (132), maio (117) e outu-
bro (121). “O trabalho é contínuo e não para, 
unicamente para garantir o mínimo de respeito 
aos direitos dos trabalhadores.” – afirmou Co-
cada.

Nos casos em que foram encontradas irre-
gularidades, o Sindicato contatou a empresa e 
restabeleceu a situação. No entanto, quando 
não foi possível fazer acordo, o problema foi 
levado para o Ministério do Trabalho.

O Sindicato recebe denúncias de irregulari-
dades em obras de segunda a sexta-feira das 
8h00 às 11h30 e das 13h00 às 18h00 através 
do telefone (17) 3322-5510. Basta informar os 
problemas e o endereço da obra.

Sindicato encontra irregularidades em alojamento de trabalhadores. (Foto: SITICOM)

A diretoria do SITICOM 
(Sindicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias de Construção 
e do Mobiliário de Barretos) 
parabeniza a cidade de Bar-
retos pelos seus 160 anos de 
progresso. 

Em todos estes anos de 
sua evolução, nós nos or-
gulhamos em dizer que os 
trabalhadores da nossa ca-
tegoria foram os principais 
agentes de sua edificação, 
atuando na construção das 
casas, ruas, praças, prédios 
e órgãos públicos desta cida-
de que cresce dia após dia.

Queremos transmitir o 
nosso orgulho por participar 

VIVA BARRETOS!

da vida da cidade e dos munícipes barreten-
ses. O nosso trabalho fez esta cidade e conti-
nuará edificando o futuro dela.

Vista parcial da cidade de Barretos em 2014. (Foto: Aquino José)

Tr a b a l h a d o r 
tem direito ao 
salário-família
Conforme o salário que recebe, 

o trabalhador tem direito ao salário-
família. Atualmente, o salário famí-
lia é de R$ 24,66 por filho com até 
14 anos de idade ou inválido, para 
quem ganhar entre R$ 724,00 e R$ 
1.025,81. Para o trabalhador que re-
ceber até R$ 724,00, o valor do sa-
lário-família por filho até 14 anos de 
idade ou inválido de qualquer idade 
é de R$ 35,00. Já para quem ganha 
acima de R$ 1.025,81, não tem direi-
to ao salário-família.

Vêm aí, as campanhas salariais de 2015
O Sindicato está iniciando as campanhas salariais e mais uma vez pedimos para que 

o trabalhador fique atento aos chamados. Os primeiros trabalhadores a serem chamados 
a negociarem os salários são os de mármore e granito, cuja data-base é outubro de 2014. 
Já em março de 2015 é a data-base dos trabalhadores dos produtos de cimento. 

Os trabalhadores da construção civil, olarias, móveis, instalações elétricas, pinturas, 
gesso e decoração tem data-base em maio; e os de serraria e carpintaria, em junho. En-
quanto que os de cerâmica branca e vermelha tem data base em julho.
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SALÁRIO

Sindicato trabalha para defender interesses 
do trabalhador e ampliar benefícios

A diretoria do SITICOM (Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias de Constru-
ção e do Mobiliário de Barretos) presidida 
por João Luís Pereira da Silva e pelo diretor 
sindical, Dediê Santos “Cocada”, tem man-
tido firme as lutas e ações para defender 
os interesses dos trabalhadores e buscar 
o cumprimento das leis que os protegem, 

Cocada orienta trabalhadores em obra no município de Barretos (Foto: Aquino José) / Trabalhadores protestam contra más condições de emprego. (Foto: SITICOM)

além de trabalhar fortemente para ampliar 
as vantagens e benefícios para toda a cate-
goria que é a responsável pelo desenvolvi-
mento da nossa cidade e da região. 

Diariamente, acontecem assembleias 
em canteiros de obras – um contato direto 
com o trabalhador – para saber a realidade 
do seu dia a dia, e no caso de problemas, 

tentar solucionar o mais rápido possível. 
Também são mantidos contatos constantes 
com empresários e empreiteiros, visando 
sempre buscar a ampliação de benefícios 
e vantagens aos trabalhadores, isso sem 
contar a participação direta nas negocia-
ções salariais em nível estadual e munici-
pal.

CONFIRA OS SALÁRIOS E BENEFíCIOS DE CADA CATEGORIA

CERÂMICA BRANCA
Data-Base: outubro de 2013

Pisos salariais
Normativo: R$ 1.177,00 
(R$ 5,35 / hora)

Obrigatório
• Cesta básica de 40 kg;
• PLR: duas parcelas de R$ 330,06, 
sendo a primeira em março e a se-
gunda em setembro.

CERÂMICA VERMELHA
Data-Base: outubro de 2013

Pisos salariais
Normativo: R$ 1.071,40 
(R$ 4,87 / hora)

Obrigatório
• Cesta básica de 40 kg;
• PLR: duas parcelas de R$ 
125,00, sendo a primeira em 
março e a segunda em setembro.

MÓVEIS
Data-Base: maio de 2013 (*aguar-
dando dissídio)

Pisos salariais
Não qualificado: R$ 1.007,61 
(R$ 4,75 / hora)

Obrigatório
• Horas-extras, acréscimo de 50% 
de segunda a sábado | 100% aos 
domingos e feriados;
• PLR por empresa
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PRODUTOS DE CIMENTO
Data-Base: março de 2014

Pisos salariais
Qualificado: R$ 1.270,18 
(R$ 5,77 / hora)
Não qualificado: R$ 1.052,07 
(R$ 4,78 / hora)
Fibrocimento: R$ 1.209,21 (R$ 5,49 
/ hora)

Obrigatório
• O fornecimento de cesta básica 
mensal de 37kg (composição pre-
vista na Convenção Coletiva Es-
tadual) ou vale tíquete refeição no 
valor mínimo de R$ 14,52;
• Fornecimento de café da manhã: 
1 copo de leite com café e pão com 
margarina;
• PLR: duas parcelas de 
R$ 218,50, sendo a primeira em 
maio e a segunda em outubro;

SERRARIA E CARPIN-
TARIA

Data-Base: junho de 2014

Pisos salariais
Não qualificado: R$ 1.045,00 
(R$ 4,75 / hora)

Obrigatório
• Horas-extras, acréscimo de 
60% de segunda a sábado e 
100% aos domingos e feriados;
• PLR: multa de R$ 430,00 por 
empregado
• Alimentação: as empresas 
devem optar pela cesta básica 
de 30 kg ou tíquete alimenta-
ção de R$ 150,00 ou alimenta-
ção no local;

CONSTRUÇÃO CIVIL

Data-Base: maio de 2014

Pisos salariais
Profissional: R$ 1.393,01
Normativo (Servente): 
R$ 1.145,10
Montagem industrial: 
R$ 1.669,25

Obrigatório
• Cesta básica de 36 kg ou va-
le-supermercado de R$ 240,00 
ou tíquete alimentação mínimo 
de R$ 19,00;
• Horas-extras, acréscimo de 
60% de segunda a sábado e 
100% aos domingos e feriados;
• PLR por empresa;
• Café da manhã e da tarde;

INSTALAÇÕES ELÉTRI-
CAS, GÁS, HIDRÁULICAS 
E SANITÁRIAS

Data-Base: maio de 2014

Pisos salariais
Profissional: R$ 1.393,01 
(R$ 6,33 / hora)
Normativo: R$ 1.145,10 
(R$ 5,20 / hora)

Obrigatório
• Cesta básica de 36 kg (com-
posição prevista na Convenção 
Coletiva Estadual) ou vale-su-
permercado de R$ 240,00 ou 
tíquete alimentação mínimo de 
R$ 19,00;

PINTURA, GESSO E DE-
CORAÇÃO

Data-Base: maio de 2014

Pisos salariais
Profissional: R$ 1.393,01 
(R$ 6,33 / hora)
Auxiliar: R$ 1.145,10 
(R$ 5,20 / hora)

Obrigatório
• Cesta básica mensal de 36 kg 
ou alimentação no local de tra-
balho ou tíquete alimentação no 
valor mínimo de R$ 19,00
• Café da manhã e café da tarde;
• Horas-extras, acréscimo de 
60% de segunda a sábado e 
100% aos domingos e feriados;

MÁRMORE E GRANITO

Data-Base: outubro de 2013

Pisos salariais
Normativo: R$ 1.084,60 
(R$ 4,93 / hora)

Obrigatório
• Cartão-alimentação 
R$ 160,00 ou cesta básica de 32 
kg
• Horas-extras, acréscimo de 
60% de segunda a sábado e 
100% aos domingos e feriados;
• PLR: duas parcelas de R$ 
328,00, sendo a primeira em abril 
e a segunda em setembro;
• Garantia de emprego à gestan-
te de 180 dias após o parto;
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EDUCAÇÃO

Escola de Construção Civil amplia 
oportunidades para trabalhadores

Voltada para a capacitação e requalifica-
ção profissional, o Polo Regional da Escola 
de Construção Civil oferece cursos gratuitos 
nas áreas de assentador de pisos e azulejos, 
encanador e pedreiro, com duração de dois 
meses.

Durante o curso, os alunos recebem unifor-

Andreza Junqueira Franco Marrelli pediu apoio de Dediê Santos “Cocada” para divulgação das aulas da 
escola. (Foto: Aquno José)

me, material didático e aqueles que estiverem 
desempregados e não recebe nenhum bene-
fício social, o programa oferece uma bolsa au-
xílio no valor de R$ 420,00 no final do curso. 

Para a coordenadora Andreza Junqueira 
Franco Marrelli, o apoio do Sindicato é muito 
importante para a escola. “O Sindicato leva a 

mensagem aos trabalhadores dos cursos que 
oferecemos, e isso é muito importante.”

O objetivo da escola é possibilitar para tra-
balhadores da região de Barretos, a formação 
e inclusão no mercado de trabalho. O diretor 
sindical, Dediê Santos “Cocada” está muito 
animado com a vinda do Polo para o municí-
pio. “Os cursos formam mão de obra qualifi-
cada para o trabalho, com isso, ofereceremos 
aos trabalhadores capacitação com geração 
de emprego e renda.” – destaca.

Inauguração
O Polo Regional da Escola de Construção 

Civil foi inaugurado no dia 3 de junho com a 
presença da primeira-dama do Estado de São 
Paulo, Lu Alckmin; da presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, Andreza Junqueira 
Franco Marrelli; do prefeito Guilherme Ávila 
(PSDB); do diretor sindical, Dediê Santos “Co-
cada”, além de munícipes e autoridades de 
Barretos e da região. 

Polo Regional da Escola de Construção Civil
Endereço: Av. Minas Gerais, 1.546, Alto Su-
maré, Barretos.
Informação: (17) 3323-4649 com Adriana ou 
Kátia

Sindicato mantém firmes lutas e ações para 
garantir direitos

A diretoria do SITICOM (Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias de Constru-
ção e do Mobiliário de Barretos) mantém 
firmes as lutas e ações para defender os 
interesses dos trabalhadores e buscar o 
cumprimento das leis que os protegem, 
além de trabalhar fortemente para am-
pliar as vantagens e benefícios para toda 
a categoria, que é responsável pelo de-
senvolvimento da na nossa cidade e da 
região.

O diretor sindical, Dediê Santos “Co-

cada” afirma que o Sindicato está de por-
tas abertas para atender os trabalhado-
res. “O nosso dia a dia é marcado por fis-
calizações e assembleias em canteiros 
de obras e no sindicato, negociações e 
reuniões em instituições e empresas de 
diversos segmentos, palestras e confe-
rências.” – destaca.

Segundo Cocada, diversas atividades 
do Sindicato estão voltadas a buscar o 
bem-estar do trabalhador da construção 
civil e do mobiliário de Barretos e região.Trabalhadores se reúnem com Cocada em obra na 

cidade de Guaíra. (Foto: SITICOM)
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Saiba como tirar a Carteira de Trabalho

VALORIZAÇÃO

Sindicato participa do 1º Encontro Nacional 
dos Trabalhadores da Construção Civil

A diretoria do SITICOM (Sindicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias de Construção e do Mobiliário de Barretos) 
participou do 1º Encontro Nacional dos Trabalhadores da 
Construção Civil, que aconteceu no dia 11 de outubro em 
Luziânia (GO). O encontro foi organizado pelas centrais 
sindicais na CNTI (Centro de Treinamento da Confedera-
ção Nacional dos Trabalhadores da Indústria).

O objetivo deste encontro foi o de reunir representantes 
de todo o país para discutir o setor da construção civil e 
também o Compromisso Nacional para o Aperfeiçoamento 
das Condições de Trabalho nas Indústrias da Construção, 
o qual foi fruto dos trabalhos da mesa de diálogo e ne-
gociação tripartite e hoje é avaliado pela Mesa Nacional 
Tripartite Permanente da Indústria da Construção.

“Este encontro foi muito importante para que a gente 
pudesse discutir o nosso setor nacionalmente e buscar al-
ternativas para garantir toda a valorização da categoria e 
principalmente, o trabalho em ambiente seguro.” – desta-
cou o diretor sindical, Dediê Santos “Cocada”.Encontro foi realizado em Luziânia e reuniu representantes de todo o país. (Foto: SITICOM)

A CTPS (Carteira de Trabalho e Previ-
dência Social) é o documento mais impor-
tante no sentido de registrar com tempestivi-
dade a vida laboral do trabalhador. Por esta 
característica, a CTPS garante o acesso a 
alguns de seus principais direitos, como o 
seguro-desemprego, os benefícios previ-
denciários e o FGTS (Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço).

A emissão do documento é feita gratuita-
mente em todo o Brasil, e pode ser solicitado 
a partir dos 14 anos de idade no PAT (Posto 
de Atendimento do Trabalhador) ou no Pou-
patempo em Barretos.

Como emitir o documento
Para solicitar a CTPS é necessário apre-

sentar uma relação de documentos. No caso 
de segunda via, é preciso alguns documen-
tos adicionais:

1ª Via
• RG
• 2 fotos 3x4
• Número do PIS, NIS, PASEP (se tiver)
• CPF

2ª Via
• RG
• 2 fotos 3x4
• Número do PIS, NIS, PASEP (se tiver)
• CPF
• Boletim de ocorrência (caso possua)
• Certidão do PIS (emitido na Caixa Econô-
mica Federal ou INSS)
• Carteira de Trabalho anterior (se tiver).

No caso de Carteira de Trabalho com 
continuação ou segunda via com registro na 
primeira, será solicitado o extrato previdenci-
ário para que possa ser incluído no registro, 
bem como a numeração da CTPS anterior.

Onde fazer
Nas cidades da região o trabalhador deve ir 

ao PAT (Posto de Atendimento do Trabalhador). 
Já quem mora em Barretos, pode se dirigir ao 
Poupatempo, localizado na Via Cons. Antônio 
Prado, 1.400, no North Shopping Barretos. 

A Carteira de Trabalho pode ser retirada gratuitamen-
te no Poupatempo ou PAT. (Foto: Aquino José)
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EDUCAÇÃO

Saúde e segurança será tema de encontro 
no mês de novembro

O 2º Encontro de Segurança e Saúde do 
Trabalhador acontece no mês de novembro 
em Barretos e abordará sobre a saúde e a 
segurança dos trabalhadores da construção 
civil e do mobiliário. O evento é promovido 
gratuitamente pelo SITICOM (Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias de Construção 

e do Mobiliário de Barretos).
Segundo o diretor sindical, Dediê Santos 

“Cocada”, o evento tem cunho educacional e 
social, já que leva informação ao empregado 
e ao empregador sobre a importância do uso 
dos equipamentos de segurança, alimenta-
ção e direitos e obrigações de ambos. “Os 

setores que mais fazem vítimas no Brasil são 
a construção civil, o elétrico e os profissionais 
expostos ao amianto.” – revela Cocada. 

Fique atento, em breve lançaremos a data 
do encontro e as inscrições. Confira abaixo 
alguns momentos do encontro promovido em 
2013.
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