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DIA NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO DA CUT SERÁ MARCO NA
LUTA PELA AFIRMAÇÃO DA PAUTA DOS TRABALHADORES
Presente à reunião da Direção Nacional da CUT, presidente da Conticom, Vilmar Kanzler,  destaca que operários
da construção e da madeira levarão às ruas no 6 de julho a luta pela valorização salarial e contra a precarização
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REIVINDICAMOS:
-  Aumentos reais de salário

neste segundo semestre

-  Menos impostos para quem
vive apenas do salário ou da

aposentadoria

-  Todos os direitos trabalhistas
para quem é terceirizado

-   Fim do fator previdenciário

-  Melhores aumentos para
todas as aposentadorias

-  Trabalho decente para todos

-  Que 10% do PIB (Produto
Interno Bruto) do Brasil sejam

investidos em educação
pública

-  Comida mais barata para o
povo. Isso só será possível
com reforma agrária e apoio

aos pequenos produtores
agrícolas

-  Redução da jornada de
trabalho para 40 horas

semanais, sem redução de
salário

-  Fim da violência na área rural
e nas florestas

-  Que os aeroportos não sejam
privatizados

A reunião da Direção Na-
cional da Central Única

dos Trabalhadores (CUT)
encerrou na sexta-feira (1º
de julho) com uma certeza:
o Dia Nacional de Mobiliza-
ção, 6 de julho, convocado
pela Central em parceria
com o Movimento dos Tra-
balhadores Sem Terra
(MST), Marcha Mundial de
Mulheres e Central de Mo-
vimentos Populares, será
um marco na luta em defe-
sa de um projeto nacional
de desenvolvimento com
distribuição de renda e va-
lorização do trabalho.

BANDEIRAS - A ação terá três eixos
prioritários: trabalho e sindicalismo – a luta
por ganhos reais, combate à precarização
e à terceirização; alimentação – luta pela
reforma agrária e contra o modelo agrário
atual - e educação – com a aprovação do
Plano Nacional de Educação em 2011,
valorização dos profissionais e educação
no campo.

UNIDADE - Na avaliação do presiden-
te da Conticom/CUT, Vilmar Kanzler, que
participou ativamente da reunião da Dire-
ção Nacional da CUT, a presença de mi-
lhares de trabalhadores nas ruas do país
injetará um ânimo redobrado nas campa-
nhas salariais do segundo semestre. “A
luta por ganhos reais une e mobiliza o con-
junto da classe trabalhadora na disputa
com os setores reacionários do
empresariado, da mídia e da equipe eco-
nômica do governo, que alegam que au-
mento de salário é inflacionário. No dia 6
de julho os operários da construção e da
madeira vão pressionar para que os traba-

Vilmar destacou combate à terceirização e à
precarização como bandeiras centrais do Ramo

lhadores tenham a sua parte no bolo do
crescimento”, afirmou. Segundo Vilmar,
“reivindicações como o combate à
terceirização e à precarização dialogam
com a realidade do Ramo, que apesar de
registrar expressivos índices de cresci-
mento, ainda mantém condições de tra-
balho extremamento degradantes, com
percentuais altíssimos de informalidade”.

ARTUR - Para o presidente da CUT,
Artur Henrique, o 6 de julho será um mar-
co: “Temos a convicção de que este dia
será um divisor de águas importante, co-
locando a pauta da CUT e dos trabalhado-
res na agenda nacional, fazendo a neces-
sária disputa de projeto com setores em-
presariais e do governo sobre qual país
queremos – e vamos – construir”. “As ma-
nifestações de todos os 27 Estados e dos
nossos 18 Ramos dão a demonstração
de que mobilizaremos milhares, realizan-
do greves, paralisações, passeatas e atos,
chamando a atenção da sociedade para a
nossa pauta”, acrescentou.



A Copa do Mundo de 2014, sediada no
Brasil, está trazendo muitas coisas

boas para o país, entre elas, a execução
de diversas obras de infraestrutura, novos
estádios e o aquecimento da economia,
com geração de milhares de empregos.
Mas é fato, também, que neste processo
diversas empresas estão lucrando milhões
de reais à custa de muito suor dos traba-
lhadores. Sendo assim, devemos estar
atentos para que os benefícios que podem
surgir dos jogos de 2014 cheguem aos ope-
rários e não somente às organizações al-
tamente lucrativas como a CBF e a FIFA.

Pensando nisso, a Conticom/CUT, ao
lado das suas Federações e Sindicatos, e
atuando  junto com a Federação Internacio-
nal dos Trabalhadores da Construção e da
Madeira (ICM), estão promovendo a  "Cam-
panha pelo Trabalho Decente para a Copa
do Mundo de 2014 e além".

CONTICOM/CUT, ICM, FEDERAÇÕES E SINDICATOS EM CAMPANHA
PELO TRABALHO DECENTE NO ESTÁDIO DA FONTE NOVA EM SALVADOR
Lideranças do Ramo de todo o país exigem melhores condições de trabalho nas obras da Copa do Mundo de 2014

MOBILIZAÇÃO EM CANDEIAS-BA CONQUISTA 12% DE AUMENTO
RETROATIVO A MAIO E REAJUSTE DE 31% NA CESTA BÁSICA

Os operários da construção civil, mon-
tagem e manutenção industrial de
Candeias-BA conquistaram recentemente
um  reajuste salarial de 12% (aumento real
de cerca de 6%) retroativo a maio, que será
pago de forma integral, sem parcelamento,
a todos os trabalhadores, independente da
faixa salarial.O adiantamento do vale de
junho já veio com reajuste.

MAIS PLR - A cestá básica de R$
130,00 foi reajustado em 31%, passando
a R$ 170,00. A Participação nos Lucros e
Resultados também foi melhorada e quem
for escalado para trabalhar na folga rece-
berá 150%, como se fosse domingo. Canteiros mobilizados colocaram pressão e garantiram vitória

Lideranças sindicais de todo o país entram em campo por melhorias.
Investimento público precisa de contrapartidas sociais que garantam a
redução da jornada de trabalho, salários dignos e livre acesso sindical

A campanha reivindica onze pontos,
colocados como essenciais para a supe-
ração das graves mazelas que afligem o
setor. O movimento reivindica: 1 - Diálogo
entre trabalhadores, governo e a FIFA para
discutir a preparação dos jogos; 2- Acor-
dos de caráter nacional; 3 - Contratos pú-
blicos que reflitam os princípios do Traba-
lho Decente; 4- Zero acidentes nos locais
de trabalho; 5- Salários dignos; 6- Redu-
ção da Jornada de Trabalho para 40h se-
manais; 7- O combate ao trabalho infor-
mal; 8- O respeita às leis trabalhistas para
toda a cadeia de abastecimento; 9- A

11 PONTOS PARA AVANÇAR

maximização da criação de empregos em
especial para as mulheres e jovens; 10-
Programa de qualificação para os traba-
lhadores e 11- Livre acesso sindical as
obras da Copa.

ASSEMBLEIA - Reivindicando estas
bandeiras e somando-se à mobilização
nacional, nesta semana os trabalhadores
das obras do Estádio Fonte Nova, em Sal-
vador, realizaram uma assembleia com a
participação de várias lideranças do movi-
mento. Participaram ativamente da assem-

bleia os companheiros Luiz  Queiroz, se-
cretário de Políticas Sociais da Conticom/
CUT; Aécio Leite, presidente da Federa-
ção dos Trabalhadores da Construção do
Espírito Santo; Paulo Peres (Carioca), pre-
sidente do Sintraconst/ES, e Raimundo
Ribeiro (Bahia), vice-presidente do Sintdi-
cato da Construção Pesada do Paraná;
Talel,da Federação Solidária do Estado de
São Paulo e Edson, do Sindicato de Soli-
dariedade de São Caetano do Sul, entre
outros filiados à ICM no Brasil.

CUT-MS REALIZA CURSO DE ORGANIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO SINDICAL DE BASE
De 7 a 9 de julho, a CUT-MS realizará

em Campo Grande o Curso de ORSB
(Organização e Representação Sindical
de Base) e os Seminários de Comunica-
ção e Saúde do Trabalhador, iniciativas
apontadas como prioridades dentro da
estratégia da Central e que fazem parte

do seu Programa Nacional de Formação
de Dirigentes.

CONHECIMENTO - Conforme a secre-
tária de Formação da CUT-MS, Sueli Vei-
ga Melo, os eventos visam possibilitar uma
análise mais abrangente, potencializando
a ação sindical no local de trabalho e for-

talecendo a intervenção dos cutistas nas
diferentes disputas colocadas no seio da
sociedade.“A formação dialoga com to-
das as políticas da nossa Central e,
ampliando conhecimentos, melhora nos-
sa capacidade de intervenção e de trans-
formação da realidade”, destacou Sueli.



O Diário Oficial do Município de Pa-
tos, na Paraíba, publicou no dia 16

de junho Decreto através do qual a Pre-
feitura passa a condicionar a conces-
são do alvará de construção à apresen-
tação de documentos relacionados à
prevenção de acidentes do trabalho em
canteiros de obra.

ENFRENTAMENTO - Os documen-
tos exigidos são os seguintes: Comu-
nicação Prévia, prevista no item 18.2 da
Norma Regulamentadora 18, protocola-
da junto ao órgão do Ministério do Tra-
balho e Emprego-MTE; projetos das pro-
teções coletivas e das instalações elé-
tricas que serão utilizadas no desenvol-
vimento da obra e respectivas Anota-
ções de Responsabilidade Técnica-
ART. Tais documentos serão exigidos
para a construção de obras públicas de
qualquer porte ou natureza e para em-
preendimentos privados com mais de

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREFEITURA DE PATOS-PB, PROMOVEM
AÇÃO PIONEIRA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES NA CONSTRUÇÃO

quatro pavimentos ou área de construção
superior a 500 m² (quinhentos metros qua-
drados). Além disso, pelo Decreto, a Pre-
feitura compromete-se a fazer constar nas
planilhas de custos das licitações de
obras públicas municipais itens relativos
à segurança e saúde no trabalho e, nos

respectivos editais e contratos adminis-
trativos, a imposição de penalidades em
caso de seu descumprimento.

COMPROMISSO - A publicação do
Decreto dá seguimento ao Termo de
Compromisso de Cooperação firmado
entre a Superintendência Regional do
Trabalho e Emprego na Paraíba e a  Pre-
feitura de Patos. Pelo Termo, as insti-
tuições estabelecem parceria com a fi-
nalidade de combater a precariedade e
o improviso no tratamento da seguran-
ça ocupacional no setor da construção
naquela cidade.

SUPERAÇÃO - Segundo os articu-
ladores da iniciativa, a expectativa é a
de que a ação – que é pioneira em nível
de Brasil – seja replicada em outras lo-
calidades, contribuindo, assim, para a
superação das condições de inseguran-
ça que ainda assolam os canteiros de
obra no país.

OPERÁRIO DE 16 ANOS MORRE APÓS DESABAMENTO NA CAPITAL PAULISTA

 Neste ano, sete operários da construção civil morreram
na Grande São Paulo - um a mais do que o número de todo
o ano passado. Paulo Henrique Francisco Santos, de ape-
nas 16 anos, perdeu a vida na sexta-feira (30), quando o
sobrado onde trabalhava desabou. Localizado no Cambuci,
região central da capital, o prédio passava por uma reforma.

O irmão, Marcos, viu quando Francisco morreu soterra-
do: "Ele foi descascar a parede e de repente a parede des-
ceu", disse. Quando os bombeiros chegaram, outra parede
desabou. Dois foram parar no hospital.

Na Grande São Paulo, o número de mortos em acidentes
na construção civil já supera o de todo o ano passado

Decreto condiciona concessão de alvará de construção à apresentação de documentos relacionados à segurança

PREVENÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA: TEMAS
PRIORITÁRIOS DO CONGRESSO DA CONTICOM

Prevenção, Saúde e Segurança serão
temas prioritários do 6º Congresso da Con-
ticom/CUT que acontece de 18 a 21 de ju-
lho em Florianópolis, Santa Catarina, com
o lema “Pela construção do trabalho de-
cente na construção e na madeira”.

EXPERIÊNCIAS - De acordo com o se-
cretário de Políticas Sociais da Conticom/
CUT, Luiz de Queiroz, um ponto chave é
a troca de experiências entre as entida-
des sindicais do Ramo para assegurar que
os avanços conquistados em acordos e
convenções coletivas sejam reproduzidos,
pontencializando conquistas. Outro pon-
to fundamental é fazer com que haja maior
pressão coletiva, para garantir mudanças
substantivas na legislação.

Para Luiz, “é necessário desenvolver
mecanismos que assegurem a vigilância
em saúde a partir dos locais de trabalho,
promovendo a implantação de Comissões
de Saúde autônomas e sob controle dos
trabalhadores, em substituição às Cipas,

envolvendo os órgãos de representação
dos operários nas ações de fiscalização
e inspeção, bem como no desenvolvimen-
to de ações de prevenção”.

MORTALIDADE - A taxa de mortalida-
de na construção no ano passado foi de
19,79 para cada cem mil empregados.
Índice considerado altíssimo pela consul-
toria para segurança e saúde da Organi-
zação Internacional do Trabalho (OIT) no
Brasil. A taxa é mais que o dobro da re-
gistrada para o conjunto dos empregados
do setor formal da economia - 9,49 por
cem mil.

CONSCIENTIZAÇÃO - A participação
da Conticom no Comitê Permanente Na-
cional sobre Condições e Meio Ambiente
de Trabalho deve continuar, ampliando a
comunicação sobre os encaminhamen-
tos, bem como sobre as denúncias apre-
sentadas, para que haja maior conscienti-
zação sobre a necessidade dos investimen-
tos na prevenção, em saúde e segurança.


