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Além do fim dos gatos, acordo garante melhores condições
de saúde e segurança nos canteiros. Gigantescos protestos
operários contra os abusos na Usina Hidrelétrica de Jirau,
em Rondônia, abriram caminho para a histórica conquista
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CONTICOM/CUT, CENTRAIS E EMPRESÁRIOS ASSINAM DOCUMENTO
QUE ACABA COM INTERMEDIAÇÃO FRAUDULENTA DE MÃO DE OBRA

Representantes da Conticom, da CUT,
do governo, do empresariado e das

demais centrais sindicais aprovaram quar-
ta-feira (31) documentos que estabelecem
normas para  recrutamento, seleção e
contratação de trabalhadores da indústria
da construção civil; saúde e segurança do
trabalho e qualificação e formação profis-
sional. O compromisso, que é de livre ade-
são, acaba de uma vez por todas com a
atuação dos gatos que fazem intermedia-
ção fraudulenta de mão de obra.

CLAUDINHO - O presidente da Conti-
com/CUT, Cláudio da Silva Gomes, subli-
nhou o papel desempenhado pela mobili-
zação dos operários nos locais de traba-
lho, em particular os gigantescos protes-
tos realizados contra os abusos e a pre-
carização nas obras da Usina Hidrelétrica
de Jirau, em Rondônia, para que se che-
gasse até esse momento histórico. “Nos-
sos companheiros estão de parabéns por-
que mais uma vez os operários da cons-
trução, de forma consciente e organizada
ao lado das suas entidades sindicais, fo-
ram protagonistas da mudança. Agora é
ampliar a pressão para fazer com que os
avanços se efetivem e multipliquem. Este
é o compromisso da Conticom”, acrescen-
tou Claudinho, acompanhado no evento
pelo vice-presidente da entidade, Luiz Car-
los de Queiroz.

O presidente da CUT, Artur Henrique,
frisou que o acordo assinado representa

O presidente da Conticom/CUT, Cláudio da Silva Gomes, e o da CUT Nacional, Artur Henrique (à esquerda)

uma enorme conquista
para a classe trabalhado-
ra, mas ainda há muito
por fazer. Para ele, é fun-
damental que a questão
da representação no local
de trabalho, item que ain-
da não obteve consenso
entre trabalhadores e em-
presários, seja discutida
nas próximas reuniões.
“Precisamos melhorar as
relações de trabalho no
Brasil. E o compromisso
de implementar comitês
sindicais de empresas é fundamental para
isso. As grandes empresas já perceberam
que, sem isso, eles não têm como con-
trolar os locais de trabalho. Sem a repre-
sentação há riscos de surgirem conflitos
como o que ocorreu em Jirau”, justificou
Artur.

REVOLTA - No dia 15 de março deste
ano, milhares de operários se revoltaram
contra as condições de trabalho em Jirau
e provocaram um quebra-quebra na obra.
No dia 18 de março, por questões de se-
gurança, foram suspensas as atividades
na Usina Hidrelétrica de Santo Antônio,
também em Rondônia.

Os empresários reconheceram que só
o fato da Mesa de Diálogo e Negociação
Tripartite estar funcionando, já contribuiu
para evitar conflitos. Eles citaram uma gre-

ve dos operários
que estão traba-
lhando nas obras
de reforma do es-
tádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, que
foi evitada por conta da negociação com
os representantes dos trabalhadores.

A Mesa é coordenada pelo ministro
Gilberto Carvalho, da Secretaria Geral da
Presidência da República, e foi formada
em março, após os conflitos em Rondô-
nia, com o objetivo de resolver e também
prevenir conflitos trabalhistas.

A assinatura dos documentos com di-
retrizes para recrutamento, seleção, pré-
seleção e seleção; saúde e segurança do
trabalho; formação e qualificação profissi-
onal, no entanto, foi comemorada por to-
dos os participantes da reunião.

Pressão de Jirau foi decisiva
para o acordo. Ao lado,

ministro Gilberto Carvalho
durante a assinatura



DOCUMENTOS ASSINADOS PREVÊEM OBRIGAÇÕES E NORMAS  A
SEREM SEGUIDAS POR EMPRESÁRIOS, GOVERNO E SINDICALISTAS

Segundo o compromisso firmado en-
tre as centrais sindicais, o governo e os
empresários, o governo federal vai mape-
ar as grandes obras, mobilizar toda a es-
trutura do SINE (Sistema Nacional de
Emprego), assegurando ao órgão as con-
dições necessárias para o atendimento
das demandas, implantando, inclusive, o
atendimento móvel e/ou provisório, quan-
do necessário.

RESPONSABILIDADES - Cabe ao go-
verno, também, garantir a infraestrutura fí-
sica e o pessoal necessário nos postos
do SINE para que as empresas possam
efetuar a seleção de trabalhadores nos
seus locais de origem; monitorar e super-
visionar o desempenho do sistema, dire-
cionar recursos orçamentários e financei-
ros, fiscalizar de forma efetiva o recruta-
mento, a pré seleção, a intermediação, a
contratação de trabalhadores e o trans-
porte, nos casos de contratação de ope-
rários fora do seu domicilio.

Os empresários que aderirem ao acor-
do, por sua vez, se comprometem a dis-
ponibilizar as ofertas de vagas no sistema
público de emprego, por meio do SINE;
promover, sempre que possível, a interme-
diação e pré-seleção pelo órgão, ou, quan-
do este não puder, fazê-lo por outras agên-
cias públicas ou por empresas idôneas,

CONTRATAÇÃO DE
MÃO DE OBRA11

FORMAÇÃO E
QUALIFICAÇÃO22

SAÚDE E
SEGURANÇA33

O governo deve promover a elaboração
de Planos de Qualificação para a indústria
da construção, de âmbito nacional, regio-
nal e local, de forma articulada com esta-
dos e municípios e utilizando a metodologia
de audiências públicas com participação
de empregadores e trabalhadores; coorde-
nar o processo de audiência pública e as-
sessorar a comissão de concertação,

as quais deverão cumprir os termos do
compromisso assinado.

As empresas deverão informar ao
SINE, com antecedência mínima de 30
dias, uma previsão do número e do perfil
das vagas a serem disponibilizadas, da
forma de seleção, das condições de con-
tratação e demais informações relevantes,
que devem ser atualizadas sempre que
necessário.

Além disso, ficou acordado que as
empresas vão contratar, preferencialmen-
te, trabalhadores que vivem nos locais de
execução dos serviços ou no seu entor-
no. E quando for necessário recrutar tra-
balhadores de outras regiões, devem utili-
zar preferencialmente a rede de postos do
SINE.

RECRUTAMENTO - Às entidades sin-
dicais caberá disponibilizar informações
para o processo de recrutamento, sele-
ção, contratação de trabalhadores, promo-
ver campanhas de combate ao recruta-
mento e contratação irregulares, partici-
par do processo de busca de trabalhado-
res para as vagas disponíveis, encami-
nhando seus bancos de dados para o
SINE.

Serão criados comitês de gestão de
saúde e segurança no trabalho, que se-
rão formados representantes das CIPAS
– os vices-presidentes, eleitos pelos tra-
balhadores; e os presidentes, indicados
pelos empresários. Esses comitês vão
atuar nos canteiros, controlar situações
de riscos, propor programas de formação

em segurança e saúde no trabalho nos
canteiros; propor mudanças nas condi-
ções técnicas ou organizacionais que ofe-
reçam riscos à saúde e à segurança dos
trabalhadores; fazer levantamentos de pro-
blemas nos canteiros, informar os traba-
lhadores sobre os riscos existentes nos
locais de trabalho, orientá-los quanto a
prevenção de acidentes e também quanto
ao direito de recusa.

Caberá ao governo assegurar a partici-
pação dos Auditores Fiscais do Trabalho
e de pesquisadores da Fundacentro, en-
tre outros, desenvolver estudos e pesqui-
sas sobre condições de saúde e seguran-
ça no trabalho na industria da construção
civil; desenvolver programas voltados para
as situações de risco; e realizar campa-
nhas informativas, entre outras obrigações.

ACOMPANHAMENTO - Aos empresá-
rios caberá implantar sistema de gestão
de saúde e segurança em cada obra; ga-
rantir condições necessárias para o funci-
onamento dos comitês, disponibilizar re-
cursos; e assegurar as condições do sin-
dicato dos trabalhadores para que acom-
panhe o processo de eleição das CIPAs.

CIPAS - Aos trabalhadores caberá
acompanhar os processos de eleição das
CIPAs, reunir e sistematizar informações
sobre SST, propor medidas para reduzir
riscos e doenças no trabalho, orientar os
trabalhadores quanto aos direitos inclusi-
ve de recusa, em situação de risco grave
ou iminente à sua saúde ou integridade
física e psíquica.

constituída em audiência para concluir o
Plano de Qualificação Nacional, Regional
ou Local; disponibilizar e financiar vagas
para a qualificação e certificação de tra-
balhadores, de acordo com suas atribui-
ções no plano; apoiar o governo local nas
ações de mobilizações da comunidade,
integrada à política de qualificação e
intermediação.

Aos empregadores, caberá elaborar e
implementar as ações de qualificação pro-
fissional voltadas para o desenvolvimento
das obras; participar do desenvolvimento

dos planos de qualificação; e participar do
co-financiamento das ações de formação.

CONTINUIDADE - Aos representantes
dos trabalhadores caberá apresentar de-
mandas de qualificação na perspectiva da
formação inicial e continuada para o terri-
tório; auxiliar e promover a mobilização do
público a ser qualificado; garantir a partici-
pação das instituições sindicais nas audi-
ências públicas de elaboração dos planos
de qualificação, participar da execução
dos curós e das ações de monitoramento,
controle e avaliação dos cursos.

Serão criados comitês de gestão de
saúde e segurança no trabalho, que serão
formados representantes das CIPAS – os
vices-presidentes, eleitos pelos trabalha-
dores; e os presidentes, indicados pelos
empresários. Esses comitês vão atuar nos
canteiros, controlar situações de riscos,
propor programas de formação em segu-
rança e saúde no trabalho nos canteiros;
propor mudanças nas condições técnicas
ou organizacionais que ofereçam riscos à
saúde e à segurança dos trabalhadores;

fazer levantamentos de problemas nos
canteiros, informar os trabalhadores so-
bre os riscos existentes nos locais de tra-
balho, orientá-los quanto a prevenção de
acidentes e também quanto ao direito de
recusa.

FISCALIZAÇÃO - Caberá ao governo
assegurar a participação dos Auditores Fis-
cais do Trabalho e de pesquisadores da
Fundacentro, entre outros, desenvolver es-
tudos e pesquisas sobre condições de
saúde e segurança no trabalho na indus-
tria da construção civil; desenvolver pro-
gramas voltados para as situações de ris-
co; e realizar campanhas informativas,
entre outras obrigações.

Aos empresários caberá implantar sis-
tema de gestão de saúde e segurança em
cada obra; garantir condições necessári-
as para o funcionamento dos comitês, dis-
ponibilizar recursos; e assegurar as con-
dições do sindicato dos trabalhadores para
que acompanhe o processo de eleição das
CIPAs.

Aos trabalhadores caberá acompanhar
os processos de eleição das CIPAs, reunir
e sistematizar informações sobre SST, pro-
por medidas para reduzir riscos e doenças
no trabalho, orientar os trabalhadores quan-
to aos direitos inclusive de recusa, em si-
tuação de risco grave ou iminente à sua
saúde ou integridade física e psíquica.



A secretária da Mulher da Conticom,
Dulcilene Morais, presidenta do Sindica-
to Marreta, dos Trabalhadores da Cons-
trução de Recife, participou ativamente
da 13ª Plenária Estadual da CUT Per-
nambuco, onde aprovou duas emendas.
A primeira, encaminhando sugestão à
direção nacional da CUT sobre saúde do
trabalhador; a segunda, defendendo a
normatização do pagamento dos direitos
trabalhistas dos operários que efetuam
serviços em contrato de obras públicas.

CEF PISA NA BOLA - Na oportuni-
dade, Dulcilene denunciou a conduta ir-
responsável da direção da Caixa Econô-

Na sexta-feira, (26), três homens arma-
dos invadiram o Sindicato dos Mar-

ceneiros de Taboão da Serra com o obje-
tivo de espancar o presidente da entida-
de, Edson Matias Santos.

Pela manhã, os três indivíduos haviam
conversado com a vítima alegando terem
sido demitidos de uma empresa da região
e que precisariam de auxílio jurídico.  Como
não portavam documentos, disseram que
voltariam na próxima semana.

ARMAS E AMEAÇAS -  Por volta das
16h, enquanto Edson aguardava o advoga-
do do sindicato para realizar uma assembleia
com a categoria, sobre a pauta da campa-
nha salarial, no Sindicato dos Químicos de
São Paulo, os três elementos (que momen-
tos antes haviam pedido auxílio jurídico)
retornaram armados para iniciar a sessão
de espancamento.

Edson recebeu coronhadas, socos e
pontapés. Segundo a vítima, os agressores
diziam que ele não iria morrer, mas que na
próxima não escaparia. Para simular um
assalto, roubaram celulares, documentos
e notebooks. O caso foi registrado no Dis-
trito Policial de Taboão da Serra.

PRESIDENTE DO SINDICATO DOS MARCENEIROS DE TABOÃO DA
SERRA VISITA SEDE DA CUT E RELATA AGRESSÃO DE MARGINAIS

Na segunda-feira, (29), Edson Matias
Santos esteve na sede da Central Única
dos Trabalhadores. Com hematomas por
todo o corpo e cortes no rosto, se diz as-
sustado com a situação e acredita que a
ação criminosa tenha sido encomendada.

“Durante 22 anos fui Secretário Geral
do Sindicato dos Marceneiros da capital
que hoje é filiado à CTB. Por não aceitar a
desfiliação à CUT e por uma série de di-
vergências com a diretoria, saí do sindi-
cato e decidi reativar o Sindicato dos Mar-
ceneiros de Taboão que antes era admi-
nistrado pelo Sindicato de São Paulo, mas
que não representava ninguém, só reco-
lhia o imposto sindical e outras contribui-
ções”, afirma.

REPRESENTAÇÃO - Edson salienta
que o Sindicato dos Marceneiros de
Taboão da Serra existia desde 1997, e que
a entidade da capital apenas recolhia as
contribuições compulsórias dos trabalha-
dores de Embu das Artes, Itapecerica da
Serra, Embu-Guaçu, São Lourenço da
Serra e Juquitiba, sem fazer a luta da ca-
tegoria – o famoso “sindicato de gaveta”.

O Presidente do Sindicato de Taboão

revela que o fim do recebimento do imposto
sindical despertou a ira dos dirigentes de São
Paulo. “Eles me acusavam de estar dividin-
do a categoria e a arrecadação. Eles diziam
que caso eu não parasse com essa história,
não iria assumir a presidência do sindicato”,
desabafou.

Edson Matias Santos assumiu a presi-
dência do Sindicato dos Marceneiros de
Taboão da Serra no dia 13 de abril deste ano,
e revela que seus filhos querem que o pai
deixe o movimento sindical. “Meus filhos fi-
caram revoltados e pediram para que eu dei-
xasse o sindicato, mas a minha vida é defen-
der a categoria, por isso vou continuar”.

CUT-SÃO PAULO

Edson Matias Santos foi espancado covardemente dentro do Sindicato

PLENÁRIA DA CUT-PE REFERENDA PROPOSTAS DO RAMO EM DEFESA DA SAÚDE
DOS TRABALHADORES E DA NORMATIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE DIREITOS
Companheira Dulcilene Morais,
presidente do Sindicato dos
Trabalhadores da Construção de
Recife apresentou propostas

mica Federal (CEF) que liberou mais
de R$ 38 milhões para a empresa R
Carvalho Construções e Empreendi-
mentos Ltda, que deixou 1.200 ope-
rários sem receber seus direitos tra-
balhistas.

NA BASE - No dia 20 de agosto,
a ação de Saúde e Cidadania em
Pernambuco atendeu mais de 3.600
operários da construção no Sesi de
Paratibe, uma conquista da Conven-
ção Coletiva de Trabalho. No total,
foram cerca de 11 mil atendimentos na
área da saúde, envolvendo clínico geral,
ginecologista, pediatra e dentista. Na área

No próximo dia 22 de setembro, quinta-feira, o Sindicato Marreta realiza o 17º
Congresso Estadual de Segurança e Saúde dos Operários da Construção. O evento
vai contar com a presença de 350 delegados eleitos nos canteiros de obras.

de cidadania, os operários puderam ti-
rar carteira profissional, RG, e registro
de nascimento.

CONGRESSO DE SEGURANÇA E SAÚDE DOS OPERÁRIOS DA CONSTRUÇÃO

Para Artur Henrique, presidente nacional da Central Única dos Trabalhadores
(CUT), que organizou uma manifestação na  última terça-feira (30 de agosto), em
frente à sede do BC, na Avenida Paulista, em São Paulo, “os juros mais altos do
mundo estão sangrando o orçamento público para engordar banqueiros, rentistas
e especuladores, alimentando uma espiral que não gera renda, não gera nada”,

CUT PROTESTA EM FRENTE AO BC: JUROS MAIS
ALTOS DO MUNDO SANGRAM O ORÇAMENTO


