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COMISSÃO DOS TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM
FORTALECE A MOBILIZAÇÃO POR CONTRATO COLETIVO NACIONAL
“Unidade de ação é fundamental para garantir patamar mínimo de direitos”, afirma Luizinho, da Conticom/CUT

Reunida na última terça-feira (5),
na capital paulista, a Comissão de

Negociação dos Trabalhadores da
Construção e Montagem decidiu am-
pliar a pressão em defesa do Contra-
to Coletivo Nacional, apontado como
essencial para garantir melhorias nas
condições de trabalho e salário da ca-
tegoria. A ideia é aproveitar as inúme-
ras obras erguidas com recursos pú-
blicos para vincular os investimentos
a contrapartidas sociais.

“A luta dos companheiros de San-
to Antônio e Jirau em Rondônia apon-
tou o caminho: unidade de ação para
garantir um patamar mínimo de direi-
tos para todos os operários, de todas
as regiões”, declarou Luiz Carlos de
Queiroz, secretário de Políticas So-
ciais da Conticom/CUT (Confederação
Nacional dos Trabalhadores nas In-
dústrias da Construção e da Madei-
ra), que coordenou a reunião.

IMPULSIONAR - Segundo
Luizinho, é preciso pactar as reivindi-
cações para ir além das especificida-
des de cada local, fazendo com que
a vitória de uma região impulsione a
mobilização das demais e se traduza
em avanços.  “O Programa de Acele-
ração do Crescimento (PAC) e os vá-
rios programas governamentais, como
o Minha Casa, Minha Vida, repercuti-
ram favoravelmente na situação eco-
nômica do Ramo, que está em ex-
pansão, mas ainda precisam ter maior
impacto social na vida do trabalha-
dor”, ressaltou. Na avaliação do diri-
gente da Conticom, isso quer dizer
“salários com ganhos reais mais ex-
pressivos, Participação nos Lucros e
Resultados, horas extras mais valori-
zadas, alojamentos em condições
dignas, e investimentos em preven-
ção, a fim de que o Ramo não seja
recordista em acidentes de trabalho,
pondo fim à multiplicação das lesões,
mutilações e mortes”.

VAGNER FREITAS - Luizinho des-
tacou o importante papel cumprido
pela CUT em Rondônia, que “tendo à
frente o companheiro Vagner Freitas,
da direção nacional, conseguiu impri-
mir ritmo e impor respeito nas nego-
ciações com o governo e as empre-
sas, colocando a pauta dos operários
para ser valorizada”.

Edgar Manoel (Gagaia), diretor de
Saúde do Sindicato de Camaçari-BA

“A reunião foi muito importante para
aprofundar a unidade de ação

sindical, particularmente nas
grandes obras que, envolvendo

recursos públicos, precisam
garantir melhorias concretas na

vida dos operários”
 “O momento é de ação unificada
para pautar governo e empresas,
porque as mazelas se multiplicam
como o lucro proporcionado pelas

grandes obras públicas”
Antonio Raimundo Silva Santos

(Loteba), do Sindicato de Candeias-BA

“Existem empresários que fingem
desconhecer a existência de
Normas Regulamentadoras

essenciais e mesmo de direitos
constitucionais, tornando a vida dos

trabalhadores um verdadeiro
inferno. Isso precisa ter fim”

Edilson Almeida, do Sind. de Candeias

“A interrupção de grandes obras,
como as de Rondônia, dão a

dimensão da gravidade do
problema. Há uma enorme

insatisfação diante do descaso a
que a categoria está sendo

submetida por empresas que
estão se beneficiando de

recursos públicos, sem garantir
contrapartidas sociais mínimas”

Orlando Lopes, do Sind. de Camaçari

“A reunião representou um forte
pontapé inicial de uma nova

dinâmica do movimento sindical,
que exige cada vez mais

mobilizações unitárias para
espalhar as conquistas. É hora de

levantar o patamar dos avanços"
Ailton Martineli, do Sind. de Campinas

INVESTIMENTO PÚBLICO EXIGE CONTRAPARTIDAS

Paulo César Borba Peres (Carioca),
do Sindicato do Espírito Santo

 “As condições degradantes a que
vêm sendo submetida a categoria

necessita de uma resposta à altura,
indo à luta com mais organização e

mobilização para conquistar”

Comissão da Conticom/CUT está determinada a avançar nas conquistas



O Programa nº 70 da TV CUT trouxe
uma bela e extensa reportagem sobre o lan-
çamento da Campanha por Trabalho Decen-
te na Copa do Mundo de 2014 - realizado
recentemente em frente ao estádio do
Maracanã, no Rio de Janeiro - e também
nas obras do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC).

VALORIZAÇÃO  - Além de trazer entre-
vistas com o presidente da Conticom/CUT,
Vilmar Kanzler e com o secretário de Rela-
ções Internacionais, Domingos Oliveira
Davide, que sublinharam o papel da mobili-
zação para ampliar conquistas, o progra-
ma traz depoimentos de lideranças cutistas
e de representações internacionais compro-
metidas com a bandeira do desenvolvimen-
to com valorização do trabalho.

NOSSA VOZ -  A iniciativa da produção
do programa é fundamental para dar vez e
voz à classe trabalhadora, entrando de cor-
po e alma na luta pela democratização da
comunicação. Além de investir na qualidade
dos nossos instrumentos, como a rádio e a
televisão web, é fundamental potencializar o
seu alcance, fazendo chegar ao conjunto da
categoria o Portal do Mundo do Trabalho,
acessando o www.cut.org.br.

TV CUT MOSTRA LUTA DA CONTICOM POR TRABALHO DECENTE NA COPA E NAS OBRAS DO PAC

Assista ao Programa nº 70 da TV CUT:
veja o lançamento da Campanha pelo

Trabalho Decente nas obras da Copa e
saiba mais sobre a luta dos operários

da construção nas usinas de Rondônia.
www.cut.org.br

Levantamento do Dieese (Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos

Socioeconômicos) aponta que cerca de 170
mil trabalhadores da construção cruzaram
os braços pelo Brasil afora. As reivindica-
ções, distintas em cada canteiro de obra,
vão desde questões pontuais, como o au-
mento no valor do vale-refeição e da cesta
básica, até reajuste salarial e pagamento
de horas extras.

DENÚNCIAS - Comum em todas as
obras são as reclamações dos operários
às péssimas condições de trabalho. Entre
as acusações mais comuns a de que as
empresas obrigam a cumprir jornadas ex-
cessivas, sob condições degradantes, em
troca de salários baixos.

DIEESE AFIRMA QUE MAIS DE 170 MIL OPERÁRIOS DA
CONSTRUÇÃO CRUZARAM OS BRAÇOS EM MARÇO

MENOS DE 18% DOS TRABALHADORES DO RAMO
TIVERAM ACESSO À FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Conforme pesquisa do Centro de
Políticas Sociais da Fundação Getúlio
Vargas (FGV), só 17,8% dos operários
do setor freqüentaram curso de educa-
ção profissional. Ao se levar em conta
os níveis de formação (qualificação pro-
fissional, curso técnico e graduação
tecnológica), a construção aparece em
14º lugar no ranking da qualificação e
de cursos técnicos, e em 13º lugar no
nível de graduação tecnológica. No to-
tal, são 16 setores avaliados.

Um dos principais temas de reflexão
é que, apesar do aumento da escolari-
dade e dos salários no setor, há maior
escassez de mão de obra na constru-
ção. Por não empregar mulheres e jo-
vens, os segmentos mais escolarizados,
a tendência é de acirramento do apagão
de mão de obra qualificada, aponta o es-
tudo. A opção dos jovens é por trabalhos
menos braçais. Dos 29 milhões de jo-
vens ocupados, apenas 2 milhões traba-
lham no setor da construção civil.


