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Evento reunirá centenas de delegados em Florianópolis

Direção da Conticom/CUT tem o compromisso de fazer do 6º Congresso um
marco na defesa dos interesses dos trabalhadores da construção e da madeira

NOVO SITE - Durante o Congresso, com a
participação da secretária nacional de Comu-
nicação da CUT, Rosane Bertotti, será lança-
do a nova página da Conticom na internet. Com
novo visual e muito mais informação, o site re-
forçará o papel da imprensa da entidade, po-
tencializando a organização e a ação sindical.

O 6º Congresso da Conticom/CUT
começa na segunda-feira, 18 de

julho, com a res-
ponsabilidade de for-
talecer ainda mais a
unidade, a organiza-
ção e a mobilização
dos trabalhadores
do Ramo da cons-
trução e da madei-
ra em defesa de
maiores salários,
melhores empregos
e ampliação de di-
reitos.

O desafio colo-
cado é aproveitar o
momento de cresci-
mento do setor, tur-
binado pelos inves-
timentos públicos,
pelos programas
sociais e pelas
obras de infraestru-
tura para a Copa do Mundo de 2014 e
para as Olimpíadas de 2016 e garantir
a efetivação de um Contrato Coletivo
Nacional. Também está colocado como

prioridade maiores investimentos em
prevenção e segurança no trabalho,

pondo fim à epide-
mia de lesões, mu-
tilações e mortes
que afetam o setor;
ampliar os investi-
mentos em forma-
ção e qualificação
profissional, garan-
tindo mais espaços
para a mão-de-obra
feminina e para a
juventude, batalhar
pelo fim do fator pre-
videnciário, que im-
possibilita que mui-
tos operários que
iniciaram a pegar
cedo no batente
consigam se apo-
sentar.

Que os ensina-
mentos deixados

por nosso eterno presidente Waldemar
de Oliveira nos impulsionem a seguir
em frente e a construir uma nova reali-
dade para as mãos que erguem o país.

Waldemar de Oliveira, eterno
presidente  da Conticom/CUT



A presidenta Dilma sancionou no dia 6
de julho a lei que institui a Certidão Nega-
tiva de Débitos Trabalhistas, que será usa-
da para avaliar se uma empresa ou um con-
sórcio, ao disputar uma licitação pública,
está em dia com o pagamento de deci-
sões judiciais a favor dos trabalhadores.

O objetivo é impedir a participação da-
quelas que, ao perderem ações trabalhis-
tas, não as pagam.

Para o presidente da CUT, Artur Henri-
que, “é um bom começo. Pode ser um
mecanismo para exigir das empresas que
atuam em obras do governo um mínimo

LEI QUE CRIA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS É SANCIONADA POR DILMA
Objetivo é impedir que empresas que não pagam ações judiciais trabalhistas participem de licitações

de compromisso com os direitos huma-
nos dos trabalhadores”. Porém, alertou,
antes de mais nada será necessário ga-
rantir que a fiscalização seja feita e que
funcione de fato.

O Tribunal Superior do Trabalho (TST),
que apoia a medida, diz estar aparelhado
para emitir a certidão com rapidez e pre-
cisão. Conforme o TST, a situação dos
processos trabalhistas no Brasil é alta-
mente problemática e demorada. Por ano,
2,8 milhões de ações ingressam nos tri-
bunais do trabalho e apenas 100 dessas
ações chegam a seu final, ou seja, à últi-

ma instância, com vitória dos trabalhado-
res. E destas 100, apenas 31 são efetiva-
mente pagas ao trabalhador.

No meio desse longo caminho entre a
entrada na justiça e a decisão final, que
pode levar 15, 20 anos, 80% de todas as
ações param na primeira instância, na
maioria das vezes porque o trabalhador
aceita acordos em que o valor em dinhei-
ro oferecido é bem abaixo do reivindicado.

“Isso acontece porque o trabalhador
prefere receber qualquer coisa a não re-
ceber nada ou ter de esperar anos e anos”,
declarou Artur.

O trabalhador Fran-
cisco Nonato da

Silva morreu por volta
das 16 horas da última
quarta-feira (13) no mu-
nicípio de Fátima do Sul
após um acidente de tra-
balho. Ele escavava um
poço de aproximada-
mente três metros quan-
do as paredes cederam.
Esta foi a terceira morte
registrada em obras no
Mato Grosso do Sul na
semana passada.

TERCEIRIZADO - O
operário terceirizado rea-
lizava trabalhos para a
empresa  Precisão
Construtora de Naviraí/MS, que é respon-
savel pela construção de um secador na
empresa C-Vale. O Corpo de Bombeiros
chegou a ser acionado, mas quando che-
gou ao local a vítima já estava sem os si-
nais vitais.

OPERÁRIO É SOTERRADO NO MS. TRÊS MORTES NUMA ÚNICA SEMANA
Descalabro aponta necessidade de mais investimentos em prevenção e segurança

Também na manhã de quarta-feira fale-
ceu o pedreiro Ronaldo Azevedo Caldero-
ni, 32 anos, pós ser atingido na cabeça
por uma barra de ferro de 20 kg, que caiu
do 18º andar de um prédio de luxo em cons-
trução em Campo Grande (MS). Calderoni

trabalhava na obra com
todos os equipamentos
de segurança quando
aconteceu o acidente.
Conforme testemunhas, o
impacto foi tão forte que
quebrou o capacete do
pedreiro. A barra de ferro
media cerca de 3 m e era
usada para construção de
uma laje no último andar
do prédio.

QUEDA - Na segun-
da-feira (11), faleceu Fran-
cisco Venâncio de Lima,
53 anos, encarregado de
uma obra no bairro Santa
Fé, região central da ca-
pital. Francisco usava

apenas um capacete, conforme informa-
ções repassadas para a Polícia Civil, e caiu
de uma altura de 11 metros.

A maioria das mortes no setor da cons-
trução é causada por choques, desmoro-
namentos e quedas.

Francisco Nonato Silva escavava um poço quando a terra cedeu

SERRARIA E CARPINTARIA DE MOGI DAS CRUZES E REGIÃO FECHA ACORDO
COM 8,5%  NOS SALÁRIOS E 11,26% NO PISO, QUE ALCANÇA R$ 820

O Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção e do Mobiliário
de Mogi das Cruzes e Região fechou
acordo com 8,5% de reajuste salarial e
11,26% para o piso do setor de serraria
e carpintaria, que foi para R$ 820,00.

Os percentuais foram acima da
inflação de 6,44% (INPC) e também

beneficiaram os companheiros de
Guararema, Santa Isabel, Suzano, Poá,
Ferraz de Vasconcelos e
Itaquaquecetuba. Além disso, foi
garantida a Participação nos Lucros e
Resultados, com multa de R$ 340,00 a
ser paga no salário de abril de 2012 para
as empresas que não fecharem acordo

de PLR; cesta básica de 30 quilos ou
refeição, no local de trabalho, ou Tíquete
Alimentação no valor de R$ 100,00; as
empresas fornecerão café com leite, com
dois pães (tipo francês) com manteiga,
no início da jornada de trabalho e foram
mantidas todas as cláusulas da
Convenção Coletiva 2011/2012.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MATO GROSSO APROVA DISTRIBUIÇÃO
DE PROTETOR SOLAR PARA TRABALHADORES EXPOSTOS AO SOL

A Assembleia Legislativa de Mato
Grosso aprovou na última quarta-feira, em
segunda votação, o projeto de autoria do
deputado Mauro Savi que obriga as em-
presas públicas e privadas a fornecerem

protetor solar aos funcionários que exer-
çam funções expostos ao sol. A matéria
segue agora para análise do Executivo,
que poderá sancioná-la ou vetá-la.

Caso o projeto se torne lei, caberá à

Secretaria de Estado de Trabalho, Em-
prego, Cidadania e Assistência Social es-
tabelecer as regras bem como as san-
ções e multas em caso de não cumpri-
mento da lei.


