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CONTICOM CONVOCA FEDERAÇÕES E SINDICATOS PARA
O DIA NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO POR GANHOS REAIS
Valorização dos salários e combate à precarização e às terceirizações estão entre as prioridades

O Comitê Permanente Regional (CPR)
sobre Condições e Meio Ambiente de Tra-
balho na Indústria da Construção se reu-
niu recentemente em Campinas com o
objetivo de fortalecer a integração entre
os membros. Além de sindicalistas da
cidade, estiveram presentes lideranças

de Sorocaba, Presidente Prudente e São
Paulo, que representaram o estado no
encontro. A reunião contou ainda com a
participação de delegações de Minas Ge-
rais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, além
de convidados do Mato Grosso e da Bahia.
Ao todo foram cerca de 50 participantes.

Na oportunidade foram discutidas alte-
rações na Norma Regulamentadora (NR)
18 e a situação do Serviço Específico
em Segurança e Medicina do Trabalho.
O próximo encontro está marcado para
a região nordeste, dias 31 de agosto e
1º de setembro, em Salvador.

COMITÊ PERMANENTE REGIONAL SOBRE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO SE REUNIU EM CAMPINAS

No próximo dia 6 de julho, quarta-feira,
a Conticom/CUT, suas Federações e

Sindicatos estarão nas ruas de todo o país
ao lado da Central Única dos Trabalhado-
res, do MST (Movimento dos Trabalhado-
res sem Terra), da CMP (Central de Mo-
vimentos Populares), da Marcha Mundial
das Mulheres e de outras entidades da Co-
ordenação dos Movimentos Sociais (CMS)
em defesa da alimentação, da educação e
de questões trabalhistas e sindicais.

“A valorização dos salários e o comba-
te à precarização e às terceirizações es-
tão entre as prioridades do nosso Dia Na-
cional de Mobilização”, explica o presiden-
te da Conticom/CUT, Vilmar Kanzler.

As nossas reivindicações são:
TRABALHO E SINDICALISMO –  Lu-

tamos pela redução da jornada para 40
horas semanais sem redução de salário;
por liberdade e autonomia sindical, pelo
fim do Imposto Sindical e pela implanta-
ção da Contribuição Negocial, aprovada em
assembleia soberana dos trabalhadores;
pelo combate às práticas antissindicais e
pelo fim do Fator Previdenciário. Vamos
também combater a precarização e a
terceirização.

ALIMENTAÇÃO – Defendemos a refor-
ma agrária, o fim da concentração de ter-
ras,  a PEC do Trabalho Escravo; e comi-
da mais barata na mesa de todos os brasi-
leiros. Vamos lutar contra os agrotóxicos
e contra o modelo agrário atual – quere-
mos a ampliação dos recursos para a agri-
cultura familiar, que é responsável por 70%
dos alimentos que chegam às mesas dos
brasileiros. Para nós, o agronegócio tem
um financiamento desproporcional à quan-
tidade de alimentos que produz e precisa-
mos reverter este quadro.

EDUCAÇÃO–  Defendemos a amplia-
ção da educação no campo, o Plano Na-
cional de Educação; a destinação de 10%
do PIB brasileiro para a educação, e qua-
lificação profissional permanente para nos-
sos docentes.



O Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) aponta que houve queda
no índice de analfabetismo da mão-de-
obra na construção civil. Em pesquisa fei-
ta em 2002, quase dois terços (63,6%)
dos trabalhadores do setor não haviam
concluído o ensino fundamental e apenas
36,1% chegaram ao ensino médio. Já em
2010, esse número chegou a quase me-
tade dos trabalhadores, representando
47,8%. Em 2010, o IBGE registrou uma
diminuição de 8% para 5% na taxa de
analfabetismo entre os operários da cons-
trução.

Além da educação, a renda dos traba-
lhadores também registrou avanços. Con-
forme dados do Ministério do Trabalho e
dados do Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (Caged), o salário ini-
cial dos operários da construção civil au-
mentou 35% entre 2003 e 2010. A varia-
ção positiva dos pisos, resultado da políti-
ca de valorização do salário mínimo ado-
tada durante o governo Lula, alavancou os
ganhos do conjunto da categoria. Assim,
se em janeiro de 2003 um trabalhador do
setor era contratado para ganhar, em mé-
dia, R$ 651,74, já em janeiro deste ano, o

IBGE APONTA QUE QUASE METADE DOS TRABALHADORES DO SETOR
CONCLUIU O ENSINO MÉDIO. TAXA DE ANALFABETISMO CAIU PARA 5%

salário inicial saltou para R$ 884,01. Mes-
mo com a crise econômica, a construção
civil foi o setor que manteve em alta a ge-
ração de empregos.

Apesar dos juros altos e do corte nos
investimentos públicos, o setor se man-
tém aquecido. Segundo a Pesquisa Men-
sal de Emprego do IBGE, que monitora o
mercado informal e formal de trabalho em
seis regiões metropolitanas brasileiras
(Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de
Janeiro, São Paulo e Porto Alegre), nos
últimos 12 meses o avanço no setor foi de
8,1%, contra 3,4% do mercado em geral.

O nível de emprego na construção civil
cresceu 1,34% no mês de abril, em com-
paração a março, com a contratação de
mais 39 mil operários com carteira assi-
nada, totalizando 2,95 milhões de traba-
lhadores formais. Destes, cerca de 1,5
milhão estava no Sudeste; 620 mil no Nor-
deste; 413 mil no Sul; 226 mil no Centro-
Oeste e 174 mil no Norte.

No primeiro quadrimestre, o setor já
contratou mais 125,2 mil trabalhadores
(aumento de 4,43%). Em 12 meses, são

250,8 mil a mais (+9,28%). Os números
são da pesquisa mensal feita pelo
Sinduscon-SP (Sindicato da Indústria da
Construção Civil do Estado de São Paulo)
e pela FGV.

O crescimento registrado no primeiro
quadrimestre corresponde a obras que já
haviam sido contratadas no ano passado
de empreendimentos imobiliários privados
e dos Programas de Aceleração do Cres-
cimento e do Minha Casa, Minha Vida,
assim como de governos estaduais e

municipais.
Somente no Estado de São Paulo, o

setor contratou mais 7,9 mil trabalhado-
res em abril (+1,02%). No quadrimestre,
foram mais 34,5 mil (+4,6%) e, em 12 me-
ses, mais 43 mil (+5,8%). Ao final do pri-
meiro quadrimestre, as empresas
paulistas já somavam 782.494 mil empre-
gados com carteira assinada. Apesar dis-
so, regiões como Sorocaba, Bauru e São
José do Rio Preto continuaram apresen-
tando uma queda no nível de emprego.

NÍVEL DE EMPREGO NA CONSTRUÇÃO CRESCE 1,34% EM ABRIL:
MAIS 39 MIL OPERÁRIOS COM CARTEIRA ASSINADA

6º CONGRESSO:
CONTICOM/CUT PELO
TRABALHO DECENTE

Levantando bem alto a defesa do trabalho decente na cons-
trução e na madeira, o 6º Congresso da Conticom/CUT, que
será realizado de 18 a 21 de julho em Florianópolis, será um
marco na luta do Ramo.

O impressionante crescimento registrado pelo setor, que
continuará sendo impulsionado nos próximos anos com o Pro-
grama de Aceleração do Crescimento (PAC) e o Minha Casa,
Minha Vida, com as obras da Copa do Mundo de 2014 e das
Olimpíadas de 2016, dão a dimensão da tarefa e da responsa-
bilidade que a Conticom/CUT tem pela frente.

Além de organizar a ação sindical, proporcionando uma maior
formalização da mão-de-obra, combatendo a precarização e a
terceirização nos canteiros, e lutando por maiores investimen-
tos na capacitação e qualificação dos trabalhadores, também
caberá à Confederação cutista conformar uma ampla rede de
Federações e Sindicatos para atuar com ainda mais determi-
nação para dar solução aos problemas do setor.

Precisamos aproveitar o bom momento do setor para en-
frentar a alta informalidade, colocar um ponto final na epidemia
de lesões, mutilações e mortes e descortinar um novo tempo:
com salários dignos, Participação nos Lucros e Resultados
(PLR), repartindo o bolo do crescimento com quem sua a cami-
sa e tem calo nas mãos. Venha conosco. Participe!

As principais lideranças do Ramo têm encontro
marcado de 28 a 21 de julho em Florianópolis



O grupo de pedreiros contratados
para a construção de 160 casas no pro-
grama “Minha Casa, Minha Vida”, do
governo federal, em Itaquaquecetuba,
recebeu cheques nesta semana referen-
tes aos salários atrasados. Diante da trá-
gica experiência, eles decidiram pegar
os R$ 1.084 depositados para cada um

e retornar à cidade natal, Itaíba, em
Pernambuco.

Submetidos a condições degradantes
e falta de pagamento de salário, o grupo
ficou pouco mais de um mês nessa situa-
ção, que só foi  solucionada diante da in-
tervenção do Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias e do Mobiliário de Mogi e

Os cerca de 500 operários que traba-
lham nas obras de modernização do

Mineirão para a Copa do Mundo de 2014
entraram em greve na última quarta-feira
por melhores salários e condições de tra-
balho. Pedreiros, carpinteiros e armado-
res, que recebem salário de R$ 926, que-
rem aumento para R$ 1.250. Ajudantes de
pedreiro, que ganham R$ 605, reivindicam
R$ 850. Também defendem aumento das
horas extras de 60% para 100%.

A Secretaria de Estado Extraordinária
da Copa do Mundo (Secopa) informou que
acompanha o processo de negociação dos
trabalhadores com o Consórcio Minas Are-
na – das construtoras Construcap, Egesa
e Hap – e que aguarda uma solução rápi-
da para a paralisação.

De acordo com o Sindicato dos Traba-
lhadores da Construção Civil de Belo Ho-
rizonte e Região, os operários não rece-
beram nenhuma proposta salarial do Con-
sórcio Minas Arena, apenas uma cesta
básica de 30 quilos, que custa R$ 60, o
que daria R$ 2 por dia.

GREVE PARALISA REFORMA DO MINEIRÃO
Operários cruzam os braços por mais salário e melhores condições de trabalho

ESMOLA É REJEITADA - “Isso não é
aumento, é esmola. Prometeram arrumar
os banheiros da obra e colocar mais chu-
veiros com água quente, mas a lei já de-
termina isso. Também disseram que vol-

tariam a conversar sobre salário daqui a
10 dias, mas só se o trabalhador voltasse
ao serviço. Os trabalhadores querem uma
proposta satisfatória e imediata”, exige o
Sindicato.

APÓS PRESSÃO DO SINDICATO, PEDREIROS DO MINHA CASA, MINHA
VIDA, EM ITAQUAQUECETUBA-SP RECEBEM SALÁRIOS ATRASADOS

Região (Sintramog) e da Polícia Civil.
Sobre as outras empreiteiras que

mantinham funcionários sem pagamen-
to e em alojamentos precários, na Vila
Japão, em Itaquá. o presidente do
Sintramog, Josemar Bernardes André,
disse que os casos estão praticamente
solucionados.

O soldador Evandro Rodrigues Roque,
24, morreu quarta-feira (16) à noite, em
decorrência de um choque elétrico, du-
rante os trabalhos de reforma de um
galpão localizado na avenida Max
Teixeira, Zona Norte de Manaus.

“Este rapaz estava trabalhando sem
qualquer tipo de equipamento de prote-
ção”, informa o vice-presidente do Sindi-

Um homem de 26 anos morreu terça-
feira (15) numa obra da Construtora Ten-
da, no Jardim Luciana, em
Itaquaquecetuba. Conforme o Corpo de
Bombeiros, a vítima faleceu soterrada,
com afundamento do tórax, após parte
de um buraco de 2,5 metros em que ela
trabalhava desabar. No local está sendo
construído um conjunto de prédios. O cor-
po da vítima, ainda não identificada, foi

retirado do buraco duas horas depois e
encaminhado ao Instituto Médico Legal
(IML) de Suzano. Em nota, a assessoria
de imprensa da construtora informou que
a vítima era um prestador de serviço de
uma empresa de escavação - mas não
revelou qual a empresa -, assegurou que
os demais funcionários da obra não tive-
ram ferimentos e prometeu que dará as-
sistência à família da vítima.

cato dos Trabalhadores da Construção
Civil do Amazonas (Sintracomec/AM),
Cícero Custódio.

CRIMINOSOS - Segundo o sindicalis-
ta, no momento em que ocorreu o aciden-
te, os responsáveis pela obra encobriram
o caso. Os representantes do sindicato
chegaram a ser impedidos de entrar no
galpão em reforma, para saber o que de

fato havia ocorrido.
MAIS VÍTIMAS - Há duas semanas,

outro caso semelhante ocorreu nas obras
da construção de um templo da Igreja de
Jesus Cristo dos Santos dos Últimos
Dias, no bairro Ponta Negra, Zona Oeste
de Manaus, onde Fernando Rodrigues
Guimarães, 32, morreu em decorrência
de um choque elétrico.

CHOQUE ELÉTRICO TIRA A VIDA DE MAIS UM OPERÁRIO EM MANAUS

AJUDANTE MORRE EM DESABAMENTO DE OBRA DA CONSTRUTORA TENDA

imprensa@conticom.org.brCOMUNIQUE! DENUNCIE!


