
CONSTRUÇÃO - Informativo da Confederação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores nas Indústrias da Construção e da Madeira.
 Rua Caetano Pinto, 575, 3º andar, Brás, São Paulo-SP, CEP 03041-000. Fone: (11) 2108.9191. Fax: (11) 2108.9192. Edição: Leonardo Severo

CONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃO
www.conticom.org.brwww.conticom.org.br

CONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃO
TRABALHADORES DA OBRA DO PÓLO PETROQUÍNICO DA
PETROBRÁS NO RIO DE JANEIRO APROVAM FILIAÇÃO À CUT
Cerca de quatro mil operários
participaram da assembleia

BOLETIM ELETRÔNICO Nº 192 - 22 A 29 DE AGOSTO DE 2011 conticom@conticom.org.br

Uma assembleia com a participação de
cerca de quatro mil trabalhadores das em-
presas que integram o Pólo Petroquímico
da Petrobrás (Comperj), na terça-feira (16),
aprovou por unanimidade a filiação à Cen-
tral Única dos Trabalhadores, do Sindicato
dos Trabalhadores da Construção Civil de
São Gonçalo e Região, que representa os
operários na referida obra.

“A filiação da nossa entidade à CUT é
de grande importância para os avanços e
fortalecimento da luta por conquistas sala-
riais e por ambientes de trabalho mais se-
guros e saudáveis”, disse Manoel Vaz, pre-
sidente do Sindicato.

 A assembleia contou com a presença
do presidente da Conticom/CUT, Claudio
da Silva Gomes, e do secretário de For-
mação, Marcos Aurélio Hartung, que su-
blinharam o significado da filiação para for-
talecer cada vez mais o Ramo e as mobili-
zações da classe trabalhadora em torno
de um projeto nacional de desenvolvimen-
to com valorização do trabalho e distribui-
ção de renda.

Ocorrida no dia 16 de agosto, em
Guarulhos, a primeira reunião da nova di-
retoria da Conticom/CUT  afirmou os ei-
xos estratégicos do mandato, que será
pautado por garantir que os índices de
crescimento do setor se traduzam em
melhorias concretas nas condições de vida
e trabalho. Além de garantir o Contrato
Coletivo Nacional para os trabalhadores do
ramo, a Conticom vai se empenhar para

EXECUTIVA VAI AMPLIAR AÇÕES EM DEFESA DO CONTRATO COLETIVO NACIONAL
que o governo contrate mais auditores fis-
cais, a fim de garantir a prevenção de aci-
dentes e a saúde do trabalhador.

A direção reafirmou o compromisso de
ampliar o nível de organização e mobiliza-
ção dos trabalhadores do ramo, fortalecen-
do a atuação nos estados, através das
federações, e nos locais de trabalho, com
uma atuação sindical cada vez mais
classista.

REUNIÃO -
Estiveram presen-
tes os companhei-
ros Claudio da Sil-
va Gomes, presi-
dente; Luiz Carlos
José de Queiroz,
vice-presidente;
Paulo Marcelo de
Lima, secretário
geral; Vilmar
Kanzler, secretário
de finanças; Do-
mingos Oliveira
Davide, secretário
de relações inter-
nacionais; Marcos

Aurélio Hartung, secretário de formação;
Edílson Luis da Silva Almeida, secretário
de saúde e meio ambiente; Benony
Mamede Pereira, secretário de organiza-
ção; Raimundo Enelcio Pereira, secretá-
rio de políticas sindicais e sociais;
Webergton Sudário da Silva, secretário de
imprensa; Amilton Mendes dos Santos,
coordenador do setor da montagem; Vilmar
Osovsky, coordenador do setor da madei-
ra, e Marcio Lima Amorim, coordenador
do setor da cerâmica.

PRIORIDADES - Houve apresentação
das pastas, onde elencaram-se as priori-
dades, foi aprovado um plano de atuação
até o final do ano e um seminário de pla-
nejamento nos próximos meses. Foi dis-
cutido ainda um encaminhamento sobre
as plenárias estaduais da CUT, onde fo-
ram aprovados alguns temas que serão
repassados para dirigentes dos estados
para que façam emendas nas plenárias,
como as formas de financiamento, liber-
dade sindical, organização do ramo, in-
centivo à campanha de sindicalização di-
reta e organização nos locais de trabalho
no ramo da construção.

Bandeira da Conticom se afirma cada vez mais como
símbolo de luta e conquistas dos operários do Ramo



NA PRIMEIRA AUDIÊNCIA COM DILMA, CUT ENTREGA PAUTA DE REIVINDICAÇÃO
Presidenta concordou com a proposta  de introduzir cláusulas de interesse dos trabalhadores
nos contratos de empréstimos realizados por bancos públicos para a iniciativa privada

CUT-ES REALIZA DEBATE SOBRE COMUNICAÇÃO E MEMÓRIA

Na mesa: Ernani Pinto, secretário de Comunicação da
CUT-ES; Rosane Bertotti, secretária de Comunicação

da CUT Nacional e o assessor Leonardo Wexell Severo

Foi realizado nos dias 18 e 19 de agosto em Nova Almeida,
Serra, o I Encontro de Comunicação e Memória da CUT/ES.  O
evento contou com a participação da secretária nacional de
Comunicação da CUT, Rosane Bertotti, que fez uma radiografia
da comunicação sindical e seu papel na luta, organização e
conscientização dos trabalhadores pela afirmação de direitos e
conquistas.

O Sindicato dos Trabalhadores da Construção (Sintraconst)
e o dos Comerciários expuseram os avanços obtidos no campo
da televisão a partir do seu programa “Espaço Sindical” na TV
Capixaba.

Citando a Marcha das Margaridas, que levou cem mil traba-
lhadoras a Brasília naqueles dias, Rosane denunciou como atua
a mídia privada em favor dos interesses do capital, latifundiários,
banqueiros e transnacionais, e sublinhou a relevância dos
cutistas fortalecerem os seus próprios meios de comunicação.

Sindicato da Construção faz convênio com a TV Capixaba para apresentação do programa “Espaço Sindical”

Em audiência com a
executiva nacional

da CUT na quarta-feira
(17), a presidenta Dilma
Rousseff concordou
com a necessidade de
estabelecer contraparti-
das sociais, trabalhis-
tas e ambientais nos
contratos firmados en-
tre empresas privadas e
bancos públicos, como
Caixa Econômica Federal, Banco do Bra-
sil e BNDES (Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social).

A bandeira vem sendo defendida pela
Conticom como importante instrumento de
justiça social, uma vez que envolve recur-
sos do trabalhador que acabam sendo
apropriados por empresas sem qualquer
retorno em termos de melhorias concre-
tas nas condições de vida e trabalho.

CONTRAPARTIDAS - Segundo o pre-
sidente da CUT, Artur Henrique, a presi-
denta concordou que as empresas que têm
acesso a recursos públicos, benefícios fis-
cais, como desoneração e empréstimo
com juros mais baixos, têm que ter res-

ponsabilidade, metas e obrigações com
saúde, segurança, respeito à organização
sindical, acordos coletivos, negociação
coletiva e relações do trabalho.

ABUSO -  “Não admitiremos que em-
presas que pegam recursos do BNDES,
por exemplo,  registrem altos índices de
rotatividade da mão de obra”, afirmou Artur.

Além da questão das contrapartidas,
que a central vem reivindicando há muito
tempo, outro item que a executiva nacio-
nal da CUT destacou durante a audiência
foi a questão da crise econômica mundial
versus reajustes salariais. Para Artur, não
é possível esquecer que, durante a crise
financeira de 2008, o Brasil foi um dos pri-

meiros países do mundo a voltar a regis-
trar índices de crescimento exatamente
porque fortaleceu o mercado interno.

DESENVOLVIMENTO - Para isso, dis-
se Artur, “é fundamental haver aumento de
salário e termos o Estado como indutor
de desenvolvimento”. Segundo o presiden-
te da CUT, “não dá para o presidente do
Banco Central (Alexandre Tombini) vir a
público dizer que salário causa inflação,
que tem que segurar aumentos reais. Isso
é um absurdo que não tem tamanho”.

Dilma disse que irá continuar investin-
do em gastos sociais e outras obras para
que o Brasil caminhe rumo ao desenvolvi-
mento econômico e social.

GREVE NAS OBRAS DO MARACANÃ CONQUISTA AUMENTO DA CESTA BÁSICA PARA R$ 160
Após cinco dias de greve os operári-

os que fazem a reforma do Maracanã re-
tomaram ao trabalho após a assembleia
realizada em frente do portão 13 do es-
tádio aprovar o acordo proposto pela con-
cessionária.

A empresa responsável pela reforma
se comprometeu a aumentar o valor da
cesta básica de R$ 110 para R$ 160 - e
não mais para R$ 120 - e prometeu es-
tudar um novo aumento para os próxi-

mos 90 dias. Neste mesmo prazo tam-
bém será revista a inclusão dos familia-
res dos operários no plano de saúde e a
possibilidade de haverem adiantamentos
quinzenais.

O movimento teve início no dia 17 de
agosto, após um funcionário ficar ferido
numa explosão, quando foi cortar um bar-
ril com uma solda. O ajudante de produ-
ção Carlos Felipe Pereira foi atendido pela
equipe médica e, em seguida, encaminha-

do ao hospital Souza Aguiar. Ele teve
queimaduras e lesão na perna.

PRESSÃO - A mobilização dos tra-
balhadores  também assegurou que pe-
ritos façam vistoria no Maracanã para
averiguar o grau de insalubridade e
periculosidade da obra. Os operários re-
ceberam, ainda, a garantia de que nin-
guém sofrerá retaliação e que todos re-
ceberão o pagamento regular pelos dias
que não trabalharam.

Executiva Nacional da CUT defendeu aumentos reais e mais investimentos públicos
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