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A Usina de Jirau em Rondônia, foi pal-
co, no dia 27, da terceira reunião de

acompanhamento do canteiro de obras,
após os conflitos. Participaram a direção
do Sindicato dos Trabalhadores da Indús-
tria de Construção Civil do Estado de
Rondônia (Sticcero), a direção da Camargo
Corrêa e o presidente da Conticom/CUT,
Cláudio Gomes.

Entre os temas em pauta a questão dos

alojamentos para os contratados que vêm
de outras cidades, pois eles estavam ten-
do que se locomover diariamente 200 qui-
lômetros para ir e voltar do trabalho. O tra-
balho de construção dos alojamentos está
sendo iniciado e a Camargo Corrêa co-
municou que serão acelerados.

Outro tema que mereceu atenção foi
as subcontratadas que não vêm cumprin-
do o acordo coletivo estabelecido, como

17º CONGRESSO DE SEGURANÇA E SAÚDE REÚNE 370 DELEGADOS EM RECIFE
O Sindicato dos Trabalhadores da

Construção de Pernambuco realizou no
dia 22 de setembro o 17° Congresso Es-
tadual de Segurança e Saúde. Reunindo
mais de 370 delegados, o evento contou
com a participação de representantes do
Ministério do Trabalho; Fundacentro, Se-
cretaria Estadual de Saúde; INSS; Sin-
dicato dos Trabalhadores da Paraíba; do
presidente da CUT/PE, Sérgio Goiana; e
do presidente e do secretário-geral da
Conticom/CUT, Claudio Gomes e Paulo
Marcelo.

CHOQUE ELÉTRICO - Entre os temas
foi abordado os problemas com o cho-
que elétrico, um dos principais respon-
sáveis por mortes no país, e também
sobre a falha de equipamentos locados,
que não são vistoriados pela fiscalização
e têm causado um grande número de mor-
tes no setor.

Dulcilene Morais, presidente do sindi-
cato e secretária da Mulher da Conticom,
informou que após duas rodadas de ne-
gociação com o sindicato patronal, e a
recursa dos empresários quanto a qual-
quer avanço, o diálogo foi suspenso.

No dia 29 aconteceu a assembleia ge-
ral que aprovou a desaceleração da pro-
dução nos canteiros de obra. Os operá-

Entidades alertaram representantes da Camargo Corrêa que é necessário agir rápido na resolução dos problemas

CONTICOM E STICCERO COBRAM ALOJAMENTOS E CUMPRIMENTO
DE ACORDO COLETIVO POR SUBCONTRATADAS NA USINA DE JIRAU

Cláudio Gomes, presidente da Conticom, participou da reunião de acompanhamento das obras em Rondônia

é o caso da empresa que faz a segurança
patrimonial e serviço de portaria, que paga
salários menores do que o acordado.  So-
bre isso a Camargo se comprometeu a
equacionar a questão junto a essas em-
presas, frisando que rescindirá o contrato
em caso de não cumprimento do acordo.

Uma nova reunião de acompanhamen-
to acontecerá em São Paulo ainda no mês
de outubro.

“Os temas tratados foram de extrema
relevância, o que faz com que os traba-
lhadores estejam cada vez mais consci-

entes dos seus direitos. O seminário de-
monstrou a força que o sindicato tem na
base”, destacou Claudinho.

rios ficaram revoltados após tomarem co-
nhecimento de que, além de não oferece-
rem reajuste salarial compatível com o
crescimento do setor,os patrões querem
retirar um mês de salário, não reconhe-
cendo a data-base da categoria - que é 1º
de outubro. Os trabalhadores reivindicam
melhoria e fortalecimento do piso, reajus-
te linear para todos, hora extra de 100%

aos sábados e domingos, vale alimenta-
ção e melhoria nas refeições.

A disposição da diretoria é aumentar
a mobilização em preparação à greve
geral, caso os patrões mantenham a
intransigência. Equipes do sindicato se
deslocaram para o interior do estado,
ampliando a pressão. Haverá nova reu-
nião no próximo dia 3, no MTE.

INTRANSIGÊNCIA PATRONAL FAZ OPERÁRIOS PREPARAREM GREVE  EM PERNAMBUCO

Dulcilene, presidente do Sindicato e secretária da Mulher da Conticom



WALDEMAR DE OLIVEIRA, NOME DA 13ª PLENÁRIA
DA CUT, SÍMBOLO DO OPERÁRIO EM CONSTRUÇÃO

“Era ele que erguia casas
Onde antes só havia chão.

Como um pássaro sem asas
Ele subia com as casas

Que lhe brotavam da mão”

Vinícius de Moraes

A 13ª Plenária Nacional da CUT carre-
ga consigo o nome do companheiro

Waldemar de Oliveira, nosso eterno pre-
sidente da Conticom/CUT (Confederação
Nacional dos Trabalhadores nas Indústri-
as da Construção e da Madeira).

Legítimo operário em construção,
batalhador firme e dedicado, Waldemar
compreendeu a importância de que as
ações sindicais desenvolvidas estivessem
sempre em profunda sintonia com os in-
teresses mais gerais da classe. Daí a sua
batalha para afirmar o DNA da CUT, com-
prometido até o tutano com um
sindicalismo profundamente enraizado na
base, mobilizador, questionador, que abris-
se caminhos para a superação de rela-
ções de exploração capitalistas. No caso
da construção e da madeira, para virar a
página atual de mega exploração, de con-
dições subumanas onde ainda, em pleno
século 21, prolifera o trabalho escravo ou
em condições extremamente degradan-
tes, sem o mínimo respeito às normas de
saúde e segurança, onde o desprezo às
normas mais elementares é cultuado com
a certeza da impunidade, pela falta de fis-
calização ou de rigor.

É fato que avançamos no último perío-
do e que a própria materialização do Pro-
grama de Aceleração do Crescimento
(PAC) colocou em novo patamar os ganhos
salariais no setor, pois como gerou cente-
nas de milhares de novos empregos, teve

Artigo de Cláudio da Silva Gomes,
presidente da Conticom/CUT resgata
compromisso militante de Waldemar

necessariamente de valorizar profissionais
que passaram a fazer falta no mercado
aquecido.

Mas, infelizmente, várias das medidas
governamentais, como o Programa Minha
Casa, Minha Vida, ou o estímulo à com-
pra de materiais com juros mais baixos
via Construcard, ou mesmo a
redução da alíquota de impos-
tos sobre a cesta básica da
construção, nada disso veio
acompanhada das tão neces-
sárias – e reivindicadas - con-
trapartidas sociais. Ou seja, o
capital foi brindado e blindado,
sem que o trabalho tivesse sido
minimamente valorizado.

Temos a convicção de que
este é o momento para rever-
ter este quadro e escrevermos
uma nova história. Com os
enormes investimentos na
construção de moradias popu-
lares, obras de infraestrutura,
proximidade da Copa do Mun-
do de 2014 e as Olimpíadas de
2016, acreditamos que chegou a hora de
tornar realidade bandeiras históricas como
o Contrato Coletivo Nacional da constru-
ção. Para isso, é chave que o governo, ao
possibilitar o acesso das empreiteiras aos
bilionários recursos do FGTS e do Fundo
de Amparo ao Trabalho, dinheiro que é nos-
so, com taxas subsidiadas e muitas vezes
a perder de vista, faça com que estas em-
presas assumam este compromisso pú-
blico. Uma atitude que nada mais é do que
uma questão de justiça.

Além disso, defendemos a imediata
contratação dos auditores fiscais do tra-
balho, medida que vem sendo postergada
e que demonstra uma profunda insensibi-
lidade. Não é admissível que existam re-
cursos para encher os bolsos dos ban-
queiros com os juros mais altos do mun-
do, com a elevação dos recursos destina-

dos ao parasitismo do superávit primário,
e não sejam contratados novos profissio-
nais para atuarem em consonância com
o movimento sindical para deter a epide-
mia de acidentes no setor, que tem se tra-
duzido em lesões, mutilações e mortes.
O lucro do capital vira tragédia e dor para

milhares de famílias e um in-
crível rombo para a previdên-
cia pública.

Tenho a convicção de que
a Plenária da CUT pode colo-
car num novo patamar a nos-
sa luta por liberdade e autono-
mia sindical, valorizando a or-
ganização no local de traba-
lho, potencializando o
enraizamento dos nossos
ideiais e compromissos junto
à base, estreitando os laços
que unem os soldados do bom
combate.

Honrar Waldemar é lutar
pela independência política e
ideológica da classe, é suar e
arregaçar as mangas por um

Brasil justo, desenvolvido e solidário, onde
a classe trabalhadora assuma com voz e
vez o seu protagonismo.

Tenho a convicção de que, juntos, fare-
mos verdade as últimas estrofes do ope-
rário em construção:

“E o operário ouviu a voz
De todos os seus irmãos
Os seus irmãos que morreram
Por outros que viverão.
Uma esperança sincera
Cresceu no seu coração
E dentro da tarde mansa
Agigantou-se a razão
De um homem pobre e esquecido
Razão porém que fizera
Em operário construído
O operário em construção”.
Viva Waldemar! Viva a Conticom/CUT!

Viva a Central Única dos Trabalhadores!

O Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção e do Mobiliário
de Volta Redonda se reuniu dia 28 com
a construtora Odebrecht S.A para deba-
ter a pauta de reivindicações. O encon-
tro ocorreu na sede do Sindicato com a
presença de representantes do sindica-
to patronal da montagem (Sindemon/RJ)
e da comissão de trabalhadores.

SINDICATO DE VOLTA REDONDA DEBATE PAUTA DE REIVINDICAÇÕES COM ODEBRECHT
Na reunião, a Odebrecht solicitou o pra-

zo de uma semana para intermediar junto
à Companhia Siderúrgica Nacional uma
contraproposta visando atender as reivin-
dicações dos trabalhadores. São pontos
de reivindicação: aumento salarial de 8%
para todos os trabalhadores, a partir de 1º
de outubro de 2011; Sodexo de R$ 250,00
(igual da CSN); folga de campo de cinco

dias úteis a cada noventa dias para os
alojados; transporte para dentro da usi-
na até o local de trabalho; adequação
dos alojamentos de acordo com a NR
18, entre outros.

Ao final da reunião representantes da
diretoria do Sindicato e a Comissão de
Trabalhadores continuaram reunidos para
definir os próximos passos.

APRESENTE PROPOSTAS PARA UMA NOVA LEGISLAÇÃO DA COMUNICAÇÃO NO PAÍS
Contribua com a luta pela democratização da comunicação. Consulta pública está na internet até 7 de outubro

Para incentivar que o conjunto da po-
pulação participe do debate sobre a cons-
trução de uma nova legislação da comu-
nicação no país, a CUT, o Fórum Nacio-
nal pela Democratização da Comunica-

ção (FNDC) e várias entidades de todo o
país lançaram uma consulta pública na in-
ternet, aberta até o dia 7 de outubro.

A ideia é construir uma posição unitá-
ria da sociedade civil para o novo marco

regulatório - que é o conjunto de leis, de-
cretos e normas que organizam o setor -
para que seja apresentado depois ao po-
der público. Opine! Participe! Entre no site

www.comunicacaodemocratica.org.br


