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CASO JIRAU: CONTICOM E CUT SE REÚNEM COM GOVERNO
NESTA TERÇA PARA DISCUTIR CONDIÇÕES DE TRABALHO
Objetivo da reunião com ministro Gilberto Carvalho é elaborar um pacto nacional que exiga e garanta
condições dignas de trabalho e remuneração para os operários contratados em obras do PAC

CUT, Conticom e demais centrais
sindicais se reúnem com o minis-

tro-chefe da Secretaria Geral da Pre-
sidência da República, Gilberto Car-
valho, e com empresas da construção
nesta terça-feira (29), às 10h, no Pa-
lácio do Planalto, para discutir um pac-
to nacional em defesa dos trabalhado-
res do setor.

Durante a audiência, será cobrada
a suspensão de financiamento públi-
co para empresas que não cumprirem
contrapartidas sociais como o respei-
to a direitos trabalhistas em obras de
infraestrutura já em andamento e ou-
tras que ainda iniciarão por conta da
Copa 2014, das Olimpíadas de 2016 e
do programa Minha Casa Minha Vida.

O presidente da CUT, Artur Henri-
que, e o representante da Conticom,
Luiz de Queiroz, lembrarão ao gover-
no que a elaboração de um acordo na-
cional é uma reivindicação da Central
e do Ramo desde 2007. “Já na época
do lançamento da primeira versão do
PAC (Programa de Aceleração do
Crescimento) alertávamos para a ne-
cessidade de contrapartidas ambien-
tais e de emprego para a liberação dos
recursos púbicos, incluindo a negoci-
ação com trabalhadores, empresários
e governo para garantir condições de
trabalho, de diálogo permanente e de
organização. Exigências que repeti-
mos nos conselhos do FGTS (Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço), do
BNDES (Banco Nacional do Desenvol-
vimento Econômico e Social), do FAT
(Fundo do Amparo ao Trabalhador) e
em todas as oportunidades que esti-
vemos com o governo”, disse Artur.

DIÁLOGO - Os dirigentes também
vão colocar em pauta a criação de uma
câmara de negociação que envolva re-
presentantes dos trabalhadores, os
ministérios do Planejamento, da Fa-
zenda e do Trabalho, além de empre-
sários para acompanhar as constru-
ções e os acordos definidos entre em-
presas e os funcionários.

“Obras que contam com financia-
mentos públicos precisam de contra-
partidas sociais, com as empresas di-
alogando permanentemente com as
entidades representativas dos trabalha-
dores”, defende Luizinho.

Luiz de Queiroz, da Conticom, em Jirau: hora de garantir avanços sociais

O encontro com o governo, em caráter de emergência, foi motivado pelos conflitos que
tomaram conta do canteiro de obras da usina de Jirau, em Rondônia, no último dia 15,
devido às más condições com as quais convivem os operários. Três dias depois, a hidrelética
de Santo Antônio também suspendeu as atividades para evitar manifestações no local, já
que ambas são parte do complexo hidrelétrico na região do Rio Madeira.

PAUTAS ESPECÍFICAS - Como a audiência com Carvalho deve contar com a presença
de representantes da Camargo Corrêa e da Odebrecht, respectivamente, responsáveis
pela construção das usinas de Jirau e Santo Antônio, as organizações discutirão ainda
pautas específicas dos trabalhadores dessas obras. Entre elas, a indicação por parte das
empresas de pessoas que possuam autonomia para negociar com uma comissão eleita
pelos trabalhadores, melhorias no alojamento, na alimentação, pagamento de horas extras
e aumento de R$ 110 para R$ 330 na cesta básica.

BAIXADA - Outro item fundamental da pauta é a ampliação da chamada baixada,
período em que os trabalhadores retornam às suas regiões de origem. Atualmente, os
operários trabalham 120 dias e recebem nove de folga. A exigência é que o período seja
ampliado para 10 dias a cada 90 de prestação de serviço para. Eles lutam ainda para que as
empreiteiras forneçam passagem aérea, diminuindo o tempo gasto de volta para a família.

ENCONTRO COM MINISTRO EM CARÁTER DE URGÊNCIA

“Os acontecimentos demonstram que as
condições nos canteiros de obras não são
adequadas e não atendem as expectativas
que as próprias concessionárias passam
aos trabalhadores quando das contrata-
ções”, avalia Vagner Freitas, secretário de
Administração e Finanças da CUT.

Vagner denuncia ainda a tentativa dos
consórcios de tratarem os protestos como
distúrbios causados por baderneiros. “Pu-
demos ver de perto que o problema concre-
to são as condições de trabalho e remune-
ração”, alerta o dirigente.

VAGNER FREITAS: PROBLEMA É A PRECARIZAÇÃO



Domingos Oliveira Davide disse que operários da construção exigem respeito à carteira, à legislação e aos direitos

EM SEMINÁRIO DA CUT NACIONAL, CONTICOM DEFENDE
CONTRAPARTIDAS SOCIAIS NO CONSELHO DO FGTS
A Central Única dos Trabalhadores rea-

lizou na manhã de segunda-feira (21),
no Hotel Nacional, em Brasília, um Semi-
nário de planejamento para a atuação de
seus dirigentes no Conselho do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
coletivizando informações e munindo de sub-
sídios as lideranças da direção nacional,
das CUTs estaduais e Ramos.

O presidente do Sindicato dos Traba-
lhadores na Indústria da Construção e da
Madeira de Curitiba, Domingos Oliveira
Davide, representou a Conticom no evento,
sublinhando a necessidade de contraparti-
das sociais em todas as obras que envol-
vam recursos públicos. “A Conticom tem
alertado o governo para a conduta
antissindical de muitas empresas que,
embora tenham obras financiadas com di-
nheiro do trabalhador, precarizam as rela-
ções nos canteiros e agem de forma irres-
ponsável”, destacou Domingos.Entre as
prioridades, frisou, estão o respeito à car-
teira assinada, à legislação e aos direitos
sociais e trabalhistas.

ATUALIZAÇÃO -  O secretário nacional
de Organização da CUT e conselheiro titu-
lar da Central no FGTS, Jacy Afonso de
Melo, lembrou que a lei do Fundo remonta
a 1990 e encontra-se ultrapassada, haven-
do a necessidade de uma atualização, par-
ticularmente em relação à remuneração in-
suficiente. “Contra uma inflação de 6% a
remuneração das contas individuais é de
4%, com o saldo reduzido em 2% ao ano”.
Só para lembrar um dos parâmetros, citou,
a remuneração da poupança é de aproxi-
madamente 7%. Hoje os saldos têm sido
positivos, diferente de antigamente, quan-
do o país não crescia e o trabalhador paga-
va a conta da crise. “Mas precisamos dis-
tribuir o resultado positivo que o Fundo tem
entre os cotistas”, acrescenta.

Um ponto bastante crítico é o fato do
dinheiro que é do trabalhador servir para
financiar abusos de determinadas empre-
sas, “que escravizam operários, que não
remuneram dignamente, que sonegam
impostos”. Com a proximidade da Copa
do Mundo e das Olimpíadas, ressaltou
Jacy, “existem grandes contratos para
serem cumpridos e precisamos ampliar
a fiscalização”. Ele defende uma maior
“sinergia” entre trabalhadores e sindica-
tos, citando nominalmente a necessida-
de de maior envolvimento com as confe-
derações da construção e da madeira,
dos urbanitários e do ramo financeiro para
uma atuação mais permanente no FGTS.

Na avaliação do secretário-geral da
CUT Nacional, Quintino Severo, o Semi-
nário serviu para aproximar o Conselho
do FGTS das CUTs estaduais e dos Ra-
mos, dando subsídios e melhores condi-
ções para que os conselheiros se mani-

festem em torno das demandas aponta-
das coletivamente. “A ação dos conse-
lheiros ficará mais próxima à base, pois
pudemos ouvir muitas denúncias e críti-
cas a respeito da fiscalização deficitária
de obras que recebem recursos públicos,
por exemplo. Com a dimensão das difi-
culdades encontradas pelos nossos Ra-
mos, temos condições de lutar para
ampliar e melhorar a fiscalização”, acres-
centou Quintino.

SALDO - Lembrando que o FGTS re-
gistrou o maior saldo desde 2004, supe-
rando os R$ 10 bilhões, Quintino tam-
bém defendeu a mudança na remunera-
ção atual do Fundo da conta do indiví-
duo, “a fim de que o lucro seja revertido
para a conta do trabalhador”. “Precisa-
mos incentivar os trabalhadores a man-
terem os seus recursos aplicados no
FGTS e isso se faz com remunerações
atrativas”, frisou.

Domingos Oliveira (Conticom),
Rogério, Jair, Jacy e Quintino (CUT)

DINHEIRO PÚBLICO NÃO PODE FINANCIAR PICARETAGEM

Cerca de 400 lideranças cutistas de todo o Brasil tomaram o
Congresso Nacional na quarta-feira (23) para levar aos parlamenta-
res as propostas da Central pelo desenvolvimento com valorização
do trabalho. Compõem a pauta, entregue a deputados e senado-
res, a defesa de mudanças na política econômica; redução da
jornada de trabalho para 40 horas semanais sem redução de salá-
rio; fim do fator previdenciário; valorização das aposentadorias; com-
bate às demissões sem justa causa e o fim do imposto sindical.

VISIBILIDADE - “Nossa presença aqui dá início ao calendário
de lutas para o ano. O objetivo é colocar em evidência a pauta da
classe trabalhadora vencedora do processo eleitoral: redução dos
juros e da jornada, aumento do crédito, fortalecimento das políti-
cas públicas, medidas que fazem a roda da economia girar,
alavancando salários e empregos”, afirmou Antonio Lisboa, diri-
gente nacional da Central Única dos Trabalhadores (CUT) respon-
sável pelo Escritório de Brasília e tesoureiro da Confederação Na-
cional dos Trabalhadores em Educação (CNTE).

400 LIDERANÇAS CUTISTAS EM BRASÍLIA: PELO DESENVOLVIMENTO
COM DISTRIBUIÇÃO DE RENDA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO


