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SEMINÁRIO DA CUT SOBRE POLÍTICA INDUSTRIAL DEFENDE
CONTRAPARTIDAS SOCIAIS PARA INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Representantes dos Ramos reiteraram que “Brasil Maior” precisa enfrentar juros altos e câmbio sobrevalorizado

O Seminário da CUT sobre Política In-
dustrial realizado na última terça-fei-

ra (9) em Brasília debateu a necessidade
de contrapartidas sociais para os investi-
mentos com recursos públicos e defen-
deu que o Plano “Brasil Maior”, anunciado
pelo governo, enfrente os juros altos e o
câmbio sobrevalorizado, que inviabilizam
a produção nacional.

Após o debate inicial com represen-
tantes dos Ministérios e de distintas esfe-
ras governamentais, a mesa foi composta
por representantes dos Ramos da Cons-
trução e da Madeira, Químico, Metalúrgico,
Alimentação e Vestuário, que expuseram
uma mesma compreensão: não pode ha-
ver liberação de recursos públicos sem a
garantia expressa de contrapartidas.

Claudinho, presidente da Conticom (ao microfone),
ao lado do presidente da CUT, Artur Henrique

 A bandeira dialoga com a posição já
manifestada ao governo pela Conticom e
pela CUT de que esta deve ser uma prer-
rogativa básica de qualquer investimento,
sem o que os trabalhadores ficam inteira-
mente à mercê dos interesses do capital.

DESENVOLVIMENTO - O presidente
da Conticom-CUT, Cláudio Silva Gomes,
alertou que “foram as isenções fiscais e
os bilhões de investimentos aplicados na
infraestrutura os motores do processo de
crescimento do Ramo e do Brasil”. “Fo-
ram recursos do BNDES, do FGTS, do
FAT, dinheiro do trabalhador que foi mobi-
lizado para construir as grandes hidrelé-
tricas, para o programa Minha Casa, Mi-
nha Vida, para tocar as obras da Copa.
Agora vem esta desoneração sem contra-

partida social e isso é inadmissível. Que-
remos que sejam exigidas dos empresá-
rios responsabilidades com a geração de
emprego formal, com o combate à preca-
rização, aos acidentes de trabalho, às
mortes, mutilações e lesões que continu-
am vitimando a nossa categoria”, subli-
nhou. Na mesma terça-feira, lembrou
Claudinho, nove operários morreram após
despencarem de um elevador numa obra
em Salvador.

O secretário geral da CUT, Quintino
Severo, destacou a relevância das contri-
buições para o debate e enfatizou que os
pontos elencados servirão para que a Cen-
tral faça o enfrentamento com o capital
num patamar superior, a partir de um raio
x pormenorizado das diferentes realidades.

“É, no mínimo, uma burrice o discur-
so do ministro da Fazenda, Guido
Mantega, de que não pode ter aumento
de salário neste momento”, afirmou o
presidente da CUT, Artur Henrique, du-
rante o Seminário da Central em Brasília.
O encontro debateu o Brasil Maior, pro-
grama do governo para o desenvolvimen-
to industrial, lançado recentemente.

Artur lembrou que, ao elaborar políti-

cas para revigorar a indústria, é fundamental
que o governo lembre também da impor-
tância do fortalecimento do mercado in-
terno e que, para isso, é necessário tam-
bém impulsionar o salário, a renda e o sa-
lário mínimo.

O  presidente da CUT ressaltou a ne-
cessidade da intervenção do Estado em
momentos de crise econômica mundial
como a atual. “A CUT concorda que é fun-

damental tomar medidas para fortalecer
a economia brasileira. Isso vale para a
transferência de tecnologia, vale para
compras governamentais etc., e tam-
bém que temos de estimular a exporta-
ção de produtos de valor agregado, arti-
culando com uma integração produtiva
na América Latina. Concordo que isso é
papel do Estado. O que faltou foi atacar
as causas, que são câmbio e juros”.

ARTUR: “´É NO MINÍMO, UMA BURRICE O DISCURSO DO MINISTRO GUIDO
MANTEGA DE QUE NÃO PODE TER AUMENTO DE SALÁRIO NESTE MOMENTO”
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Na manhã da última quarta-feira (10), trabalhadores da
construção civil, montagem e manutenção da Região

Metropolitana de Salvador (BA) realizaram protestos em can-
teiros de obras e nas portas de empresas do Polo
Petroquímico de Camaçari. A mobilização ocorreu um dia
após o grave acidente que matou nove operários com a que-
da de um elevador em um prédio em construção na capital
baiana. No estado, a construção civil é responsável por 185
mil postos de trabalho formais. O PIB (Produto Interno Bruto)
baiano do setor da construção cresceu 4,2% no primeiro se-
mestre do ano.

VIDAS CEIFADAS - A CUT, a Conticom e os Sindicatos
do Ramo tem cobrado das autoridades maior empenho para
a redução dos acidentes no setor que lidera o ranking de
acidentes de trabalho com vítimas fatais no país. “Estamos
mais uma vez mobilizando os trabalhadores e chamando a
atenção da população para que as empresas sejam mais
responsáveis com a vida humana. Continuaremos nessa luta
para poupar vidas e garantir melhores condições de traba-
lho”, declarou o presidente da CUT-BA, Martiniano Costa.

De acordo com o coordenador geral do Sindicato dos Tra-
balhadores da Construção Civil, Montagem e Manutenção de
Camaçari e Região (Sindticcc), Antonio Ubirajara Santos Sou-
za (Bira), os operários continuarão cobrando das autorida-
des para que sejam mais atuantes em relação à segurança
de trabalho no setor. “Nosso sindicato tem feito um trabalho
intenso na fiscalização das empresas, inclusive as de mon-
tagem e manutenção do Pólo Petroquímico de Camaçari. Já
recorremos a todas as instâncias dos poderes públicos e
vamos manter a nossa luta. Hoje nos solidarizamos com
nossos companheiros e vamos fazer manifestações em todo
o estado”, enfatizou Bira.

O acidente em Salvador, ocorrido nesta terça-feira, 9, tem
como possíveis causas a falha mecânica e excesso de peso,
informa o Sindicato da categoria. Ao todo, são 18 mortes em
canteiros de obras na Bahia neste ano, segundo dados da
Superintendência Regional do Trabalho no Estado. Salvador
tem 53 acidentes de trabalho no setor de construção civil
somente em 2011, com 13 mortes registradas.

Uma operação do Ministério do Trabalho realizada em ou-
tubro e novembro de 2010 em Salvador e Lauro de Freitas
encontrou 26 obras em condições que comprometiam a se-
gurança do trabalhador.

Daniella Sinotti/CUT-BA

LUTO E PROTESTO: APÓS ACIDENTE QUE MATOU 9 OPERÁRIOS DA CONSTRUÇÃO
EM SALVADOR, BAIANOS REALIZAM MANIFESTAÇÕES EM TODO O ESTADO

Conticom/CUT e entidades cobram das autoridades maior empenho na fiscalização para a redução dos acidentes

Acima, cutistas exigem nas ruas maior fiscalização nos
canteiros de obras. Abaixo, operários fazem um coração

em frente à obra em que morreram os 9 trabalhadores

CUT COBRA DA MINISTRA DO PLANEJAMENTO, MIRIAM BELCHIOR, CONTRATAÇÃO
IMEDIATA DOS 220 AUDITORES DO TRABALHO E MAIS INVESTIMENTO EM PREVENÇÃO

Durante audiência com a ministra do Planejamento, Miriam
Belchior, quarta-feira, em Brasília, o secretário-geral da  CUT Nacio-
nal, Quintino Severo, citou o caso dos nove operários da construção
mortos no acidente em Salvador para cobrar a imediata liberação
das contratações dos 220 auditores fiscais do trabalho, que haviam
sido suspensas pelo governo federal.

Após pressão da CUT, a presidenta Dilma havia feito a liberação
de recursos para o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)  contra-
tar os auditores fiscais do trabalho “até outubro”, quando vence o
prazo para nomer os aprovados no concurso realizado em 2010.

O ministro Gilberto Carvalho havia informado da decisão governa-
mental durante reunião da Mesa de Negociação Tripartite, que está
discutindo o aperfeiçoamento das condições de trabalho da indús-
tria da construção civil, após cobrança da CUT..

Para a Central, a Secretaria de Inspeção do Trabalho do MTE
precisa ter um número adequado de servidores públicos, pois são
eles que garantem o cumprimento de normas relacionadas à saúde
e segurança do trabalhador.

O secretário geral da CUT, Quintino Severo,
cobrou da ministra a urgência nas contratações



Dary Beck, Artur Henrique e Vagner Freitas: CUT
com a ministra chefe da Casa Civil ,Gleisi Hofmann

Lideranças cutistas se reuniram com o presidente do
Tribunal Superior do Trabalho (TST), João Dalazen

Presidente da Câmara Federal, deputado Marco Maia
debateu com cutistas na tenda armada em Brasília

NO 10 DE AGOSTO, CUT COBRA AVANÇOS DOS TRÊS PODERES EM BRASÍLIA
O 10 de agosto, Dia de mobilização e pressão da CUT so-

bre os Três Poderes reuniu cerca de 500 lideranças em Brasília
para afirmar a necessidade de um projeto nacional de desen-
volvimento que valorize o trabalho, distribua renda e garanta
direitos. Em todas as audiências no Congresso Nacional, com
os ministros ou com o Judiciário esta foi a agenda defendida
pelos dirigentes cutistas. A Conticom esteve presente, refor-
çando a cobrança de bandeiras como a redução da jornada de
trabalho para 40 horas semanais, sem redução de salário; o
fim da rotatividade, com a ratificação da Convenção 158 da OIT
(Organização Internacional do Trabalho); a Reforma Tributária:
quem ganha menos paga menos, quem ganha mais paga mais;
e o Trabalho Decente: igualdade de oportunidades e de trata-
mento, manter e ampliar direitos; Todos os direitos trabalhistas
para quem é terceirizado; Fim do fator previdenciário e Melho-
res aumentos para todas as aposentadorias.

LIDERANÇAS DA CONTICOM PARTICIPARAM DE 8 A 11 DE AGOSTO NO
EQUADOR DE EVENTO DA INTERNACIONAL DA CONSTRUÇÃO E DA MADEIRA

Delegação brasileira  atuou integrada em Quito: Edson Bernardes, vice presidente da ICM na América
Latina; Tatiane, do Sindicato de Solidariedade de São Caetano do Sul,  Dulcilene Morais, secretária de
Mulheres da Conticom; Luiz Queiroz, vice- presidente da Conticom; Wilson Geraldo e Marcelo Druiz,
representando o setor do cimento de Pedro Leopoldo na discussão de problemas na Holcim Lafranfe

O vice-presidente e a secretária de
Mulheres da Conticom/CUT, Luiz
Queiroz e Dulcilene Morais, participaram
de 8 a 11 de agosto no Equador de um
evento da Internacional da Construção
e da Madeira (ICM).

RECONHECIMENTO - A Conticom,
através de seu vice-presidente, represen-
tou os operários no grupo de trabalho
das grandes construtoras brasileiras,
onde apresentou as experiências de mo-
bilização que resultaram na criação do

grupo tripartite que facilita as negociações
nestes empreendimentos.

GARRA FEMININA - O GT das Mulhe-
res debateu uma série de questões rela-
cionadas aos desafios colocados para o
gênero, onde a companheira Dulcilene dei-
xou registrada a complexa situação das
operárias brasileiras nos canteiros de
obras e sua luta pela qualificação, valori-
zação e igualdade profissional. O evento
aprovou a realização de um encontro regi-
onal de mulheres antes de junho de 2012.

Também foram aprovadas duas im-
portantes moções por iniciativa da Con-
ticom: uma de repúdio às irregularida-
des e práticas antissindicais da R Car-
valho em Pernambuco, e uma de apoio
aos trabalhadores e ao sindicato da
Bahia, em razão da tragédia que vitimou
nove operários que despencaram de um
elevador.

A próxima reunião da ICM será no
Espírito Santo e o principal debate será
sobre a Copa e o Trabalho Decente.


