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Reivindicação da obrigatoriedade de contrapartidas sociais, ambientais e trabalhistas foi feita pela CUT à Dilma

BOLETIM ELETRÔNICO Nº 193 - 29 DE AGOSTO A 5 DE SETEMBRO DE 2011 conticom@conticom.org.br

INVESTIMENTOS DE BANCOS E FUNDOS PÚBLICOS EM OBRAS PARA
A COPA DO MUNDO PODEM TER EXIGÊNCIA DE CONTRAPARTIDAS
Em reunião realizada na quinta-feira

(25), no Palácio do Planalto, para dis-
cutir o andamento das obras para a Copa
do Mundo e dos Jogos Olímpicos, o mi-
nistro do Esporte, Orlando Silva, se com-
prometeu a criar um fórum ou uma comis-
são para discutir com as centrais sindi-
cais a questão das contrapartidas sociais,
ambientais e trabalhistas.

O presidente da CUT, Artur Henrique,
e a secretária-geral da Confederação Sin-
dical Internacional (CSI), Sharan Burrow,
reivindicaram à presidenta Dilma Rousseff,
em audiência realizada na semana pas-
sada, a inclusão de contrapartidas em to-
dos os contratos firmados com bancos e

fundos públicos, que vão financiar as obras
de preparação para os eventos esportivos
que serão realizados no Brasil, em 2014
(Copa) e 2016 (Jogos Olímpicos).

O secretário de Organização da CUT,
Jacy Afonso, um dos representantes da
Central no Conselho Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social (CNDES),
que organizou a reunião, reivindicou que
as centrais indiquem  representantes para
os nove Grupos de Trabalho (GT) temáti-
cos de acompanhamento da Copa, já cria-
dos pelo ministério do Esporte.

PARTICIPAÇÃO - Conforme a propos-
ta cutista, além do fórum, os trabalhado-
res também têm de participar dos nove

GT’s já criados pelo ministério, o que
ampliaria a capacidade dos sindicatos de
garantir a efetividade das contrapartidas
pela quais a Conticom vem lutando.

CONTRAPARTIDAS - Entre as obriga-
ções da empresa estariam o aumento do
número de empregos formais, não precá-
rios; acabar com a alta rotatividade; forta-
lecer a negociação coletiva e respeitar as
entidades sindicais representativas. Tam-
bém deve ser exigida como contrapartida
a implementação das comissões sindicais
a partir do local de trabalho para diminuir
os quase três milhões de novos proces-
sos trabalhistas que a cada ano se avolu-
mam na Justiça do Trabalho.

GRUPO INVADE SEDE DO SINDICATO DOS MARCENEIROS DE TABOÃO DA SERRA-SP

Na tarde de sexta-feira (26), a sede dos
Sindicato dos Marceneiros de Taboão da
Serra foi invadida por três pessoas arma-
das que agrediram o presidente da enti-
dade, Edson Santos. O grupo não identifi-
cado levou ainda documentos e um
notebook.As mesmas pessoas já haviam
visitado a entidade pela manhã, alegando
serem funcionários sem registro demitidos
pela empresa Giroflex.

“Quando retornaram à tarde e entraram
armados, disseram que dessa vez não ti-
nham vindo para nos matar, apenas as-
sustar”, conta Santos, agredido com

coronhadas nas mãos e no rosto.
Mesmo com o incidente, outros inte-

grantes da direção conseguiram conduzir
a assembleia marcada para a tarde e que
aprovou a pauta da campanha salarial da
categoria.

O presidente da Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores nas Indústrias da
Construção e Madeira (Conticom), Cláu-
dio Gomes, afirma que além de prestar
solidariedade aos trabalhadores, a orga-
nização estará ao lado da CUT para co-
brar um basta em atos de violência como
esse. “No início da próxima semana o

ramo definirá
quais ações se-
rão adotadas
para frear essa
forma de bandi-
tismo. Mas, já
posso garantir
que cobraremos das autoridades policiais
a investigação do caso e uma resposta
exemplar para que a impunidade não esti-
mule a repetição de fatos como esse. Não
podemos terminar em uma situação na
qual os conflitos são resolvidos na base
da bala”, definiu.

Presidente da entidade, Edson Santos foi agredido com coronhadas

PLENÁRIA ESTATUTÁRIA DA CUT-SP
DEFENDE AMPLIAR AÇÕES CONTRA
TERCEIRIZAÇÃO E PRECARIZAÇÃO

Representantes do Ramo e dirigentes da CUT: defesa da
classe e dos operários da construção e da madeira

A Plenária Estatutária da CUT-SP contou com uma
expressiva participação de lideranças do Ramo, que su-
blinharam a importância de combate à terceirização. As
ações estão estruturadas a partir de três eixos estratégi-
cos: 1) a organização e representação dos/as trabalha-
dores/as terceirizados/as, o que implica em um conjunto
de iniciativas tais como ajustes nos estatutos, o estabe-
lecimento de espaços de diálogo nos sindicatos e nos
ramos de atividade, o fortalecimento dos laços de solida-
riedade entre os/as trabalhadores/as; 2) a negociação co-
letiva, em nível de empresa ou ramo, de cláusulas sobre
terceirização que estabeleçam o direito à informação pré-
via, a preservação do nível de emprego, a igualdade de
direitos e 3) a intervenção no âmbito legislativo por meio de
um projeto de lei para regulamentar a terceirização no Bra-
sil, visando coibir a sua expansão e a precarização.



Operário, que ainda não teve seu nome divulgado, era terceirizado da Marco Projetos e Construções

Diante das sucessivas tragédias que
têm vitimado inúmeros adolescentes e
crianças usuários dos parques de diver-
são no Brasil, são louváveis e mais do
que necessárias as recentes blitz, bem
como a sua divulgação pelos meios de
comunicação.

Infelizmente, o Ramo da construção,
de Norte a Sul do país, não tem tido a
mesma sorte nem recebido a mesma
atenção por parte do poder público que
injeta bilhões nas construtoras. Nem da
grande mídia privada que transforma,
sem qualquer escrúpulo, a catástrofe em
espetáculo.

MORTES SE MULTIPLICAM - Como
atesta o acidente que vitimou nove operá-
rios que voaram para a morte ao despen-
car de um elevador a 28 metros de altura
na Bahia, os canteiros de obras continuam
abandonados pela fiscalização, com o tra-
balhador coisificado, transformado em
peça descartável da engrenagem de di-
nheiro farto e lucro fácil.

É a certeza da impunidade que torna
mais barato remediar do que prevenir, prin-
cipalmente quando são dezenas de bi-
lhões em recursos públicos, sangrado e
sagrado do Fundo de Garantia (FGTS) e
do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT),
que são canalizados generosamente para
as empresas de construção, sem nenhu-
ma exigência ou contrapartida social,
como reivindicam os trabalhadores.

ABUSOS - Assim, estimuladas pela
ausência de fiscalização, as construtoras
continuam descumprindo as mais elemen-
tares normas de segurança sem agir pre-
ventivamente. Pelo contrário, praticam lon-
gas e estafantes jornadas de trabalho, abu-
sam da terceirização e da precarização
em ambientes hostis, sem nunca dar a
mínima para as Comissões Internas de
Prevenção de Acidentes. CIPAs que, diga-
se de passagem, são sempre acionadas
posteriormente para tentar limpar a sujei-
ra e o sangue, e abrandar o crime das
empresas.

Vale lembrar que em duas obras mo-
numentais do Programa de Aceleração do

CLAUDIO GOMES DA SILVA * Crescimento (PAC), onde atuam 35 mil
operários, como nas usinas de Jirau e
Santo Antônio, em Rondônia, há apenas
um único auditor fiscal do trabalho. O
resultado deste abandono não se fez es-
perar e pôde ser visto ao vivo e a cores
em horário nobre, sem que as causas
da revolta fossem noticiadas: as péssi-
mas condições de trabalho a que eram
submetidos por salários aviltantes.

Frente a tantas e tamanhas irres-
ponsabilidades com a vida alheia, o am-
biente, reconhecidamente penoso e pe-
riculoso da construção, lidera o ranking
de acidentes de trabalho no Brasil, com
choques, quedas e soterramentos se
multiplicando aos milhares, com lesões,
mutilações e mortes. Muitas mortes.

A situação é grave e as tragédias
estão anunciadas. É preciso que os go-
vernos federal, estaduais e municipais
atuem com uma força tarefa, urgente-
mente, para que os canteiros de obra
deixem de ser um parque de diversões
do capital.

* Presidente da Conticom/CUT

CANTEIROS DE OBRA: PARQUE DE DIVERSÕES DO CAPITAL

DESMORONAMENTO SOTERRA DEZ E MATA UM EM PORTO ALEGRE

Um operário que ainda não teve seu nome divulgado é
mais nova vítima fatal da construção civil. Ele foi
soterrado junto com outros nove trabalhadores após

desmoronamento em obra na zona sul de Porto Alegre (RS)
e retirado sem vida dos escombros na noite de sábado (27).
Os demais conseguiram ser encaminhados ao hospital a
tempo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu
exatamente na hora em que os operários colocavam con-
creto e, como o produto tem componentes de secagem
rápida, o material secou entre os escombros. No local, está
sendo construída uma estação de bombeamento do Dmae
(Departamento Municipal de Água e Esgotos).

Os trabalhadores caíram de uma altura de quatro metros,
dentro de uma cratera com mais quatro, de profundidade.

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as causas do
desabamento. A obra integra o Projeto Integrado
Socioambiental da Prefeitura. As obras incluem lajes, pare-
des do poço de sucção responsável pelo armazenamento
dos esgotos para posterior bombeamento. A empresa
terceirizada Marco Projetos e Construções Ltda ainda não
se manifestou. Até quando? Dos escombros, corpo foi retirado sem vida

OPERÁRIOS PROTESTAM: OITO MORTOS NA PETROBRÁS EM AGOSTO
No último dia 25 foi realizado mais um protesto de desagravo contra

as mortes na Petrobrás. Os trabalhadores da Replan (Paulinia), cruza-
ram os braços para lembrar a oitava morte no complexo da Petrobrás
apenas no mês de agosto.

Participaram do ato dirigentes dos Sindicatos de Trabalhadores da
Construção, Petroleiros e Metalúrgicos, além de representantes dos mo-
vimentos populares. A planta conta hoje com 12 mil trabalhadores, sendo
8 mil da construção.

“Estamos fartos de tanta impunidade. Chega de mortes”, declarou o
dirigente sindical Ailton Jose Martinelli.

Os manifestantes exigiram um basta à insegurança crônica que mata
e mutila trabalhadores, principalmente os terceirizados. Nos últimos 16
anos as vítimas fatais da insegurança na Petrobrás já chegam a 300
operários, dos quais 243 eram terceirizados.


