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O Encontro Nacional de Forma-
ção (Enafor) da CUT reuniu nos dias
22 a 25 de novembro, mais de 140
pessoas, entre formadores e pales-
trantes, em Florianópolis. O foco do
evento foi a formação de base
(ORSB), a formação de formadores
(FDF) e a formação internacional,
entre outros temas que farão parte
das lutas dos trabalhadores no pró-
ximo período.

IGUALDADE - A Conticom/CUT
participou ativamente dos debates
por meio da atuação dos companhei-
ros Marcos Hartung, Obadias de
Souza Filho e Vilmar Osovsky, que
além de discutirem as estratégias
da formação cutista, também deba-
teram ações do Ramo que dialogam
com a construção de uma socieda-
de mais justa e igualitária.

As centrais sindicais CUT, CGTB, CTB
e NCST lotaram o plenário 15 da Câ-

mara dos Deputados na última quarta-fei-
ra (23) com faixas e cartazes e repudia-
ram a aprovação do substitutivo do depu-
tado Roberto Santiago (PV-SP) ao Proje-
to de Lei 4330/04, do deputado Sandro
Mabel (PMDB-GO), que permite a tercei-
rização nas atividades fim das empresas.

O texto foi aprovado na Comissão Es-
pecial de Estudos para Regulamentação
da Terceirização, presidida por Mabel, e
tem caráter de opinião. O PL será enca-
minhado para a CCJ (Comissão de Cons-
tituição e Justiça), onde centrais, sindica-
tos e movimentos sociais irão intensificar
a mobilização para barrar a “institucionali-
zação” da precarização trabalhista.

SABOTAGEM - “É importante lembrar-
mos que o substitutivo que está sendo
votado por esta comissão promove uma
reforma equivocada da legislação e, com
isso, a precarização do trabalho. Ou seja,
aumento a jornada, redução os salários e
desrespeito a questões fundamentais
como saúde e segurança no trabalho”, afir-
mou o Deputado Vicentinho (PT-SP), que
votou contra o projeto. Também votou con-
tra o deputado Policarpo (PT-DF).

O presidente da Central Única dos Tra-
balhadores (CUT), Artur Henrique, ressal-
tou os riscos da terceirização. “A terceiri-
zação mata, piora as condições de traba-
lho e a qualidade de vida do trabalhador”.

CUT, CGTB, CTB E NCST REPUDIAM APROVAÇÃO DA
TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE FIM EM COMISSÃO

Segundo o secretário de relações do tra-
balho da CUT, Manoel Messias, a atua-
ção das centrais sindicais contrárias à
aprovação da proposta foi fundamental
para o movimento sindical debater melhor
o tema. “Ficou claro que a pressa para
votar este substitutivo era de total interes-
se dos empresários, mas este ano o pro-
jeto não tem mais como ser votado”.

“A terceirização é sinônimo de precari-
zação nas relações do trabalho. Não po-
demos permiti-la na atividade fim. Essa
penalização no trabalho é sinal de arro-
cho salarial, onde os trabalhadores são
tratados como cidadãos de segunda clas-

se”, afirmou o presidente da Central Geral
dos Trabalhadores do Brasil (CGTB), Ubi-
raci Dantas de Oliveira (Bira).

TRAÍRAS - Votaram a favor do texto
contra os trabalhadores os deputados Al-
fredo Kaefer (PSDB-PR), Augusto Couti-
nho (DEM-PE), Carlos Sampaio (PSDB-
SP), Darcísio Perondi (PMDB-RS), Dr.
Ubiali (PSB-SP), Efraim Filho (DEM-PB),
Gorete Pereira (PR-CE), Jerônimo Goer-
gen (PP-RS), Laercio Oliveira (PR-SE),
Paulo Pereira da Silva (PDT-SP), Reinal-
do Azambuja (PSDB-MS), Roberto Santi-
ago (PV-SP), Ronaldo Nogueira (PTB-RS)
e Sandro Mabel (PMDB-GO).

“Para a nossa categoria, essa
proposta aprovada pela

Comissão da Câmara sobre a
Regulamentação da

Terceirização é indecente,
pois acaba com o instrumento

de punir as empresas e dá
embasamento legal para uma

prática que combatemos. O
que acontece hoje é que as empresas não são terceirizadas por serem

especialistas no que fazem; na verdade, o que existe é a locação de mão
de obra, o que é proibido. Essa proposta é muito negativa e vai dificultar

o combate à precarização e a garantia do direito dos trabalhadores”

CONTICOM RECHAÇA “PROPOSTA INDECENTE”

Claudio da Silva  Gomes (Claudinho), presidente da Conticom/CUT

PRESENTES AO ENAFOR, LIDERANÇAS DA CONSTRUÇÃO VALORIZAM
PAPEL ESTRATÉGICO DA FORMAÇÃO SINDICAL NAS LUTAS E CONQUISTAS

Parlamentares agiram como marionetes do patronato na Câmara Federal para precarizar relações trabalhistas

Vilmar Osovski (SC), Obadias de Souza Filho (ES) e Marcos Hartung (RJ)



Os operários da Goldsztein Cyrela Em
preendimentos Imobiliários S/A para-

lisaram suas atividades na última terça
(22) por não terem recebido trabalhos que
fizeram em tarefa. O sindicato foi chama-
do para dar assistência aos trabalhado-
res. A empresa estava fazendo a assina-
tura do aviso prévio com data de janeiro
de 2012.

A companheira Maria Neuza (Baiana),
dirigente sindical que acompanhava o pro-
cesso questionou a data e como respos-
ta o engenheiro Guilherme agrediu-a fisi-
camente com empurrões enquanto ela li-
gava para o presidente do SINTRACON,
Domingos Oliveira Davide, que pode ouvir
a companheira gritando “tire suas mãos
de mim”.

Maria Neuza (Baiana) foi agredida
por defender direitos trabalhistas

ENGENHEIRO DA MULTINACIONAL GOLDSZTEIN CYRELA PERDE A
COMPOSTURA E AGRIDE DIRIGENTE DO SINTRACON CURITIBA

Os trabalhadores relataram que se não
tivessem intervido imediatamente em de-
fesa da companheira, a agressão teria
sido pior. Na última quarta (24) Maria Neu-
za entrou com denúncia na Delegacia da
Mulher contra o agressor.

SUPEREXPLORAÇÃO - Segundo Do-
mingos, “o trabalho feito por tarefa, prati-
cado pela multinacional do engenheiro
agressor, tem o repúdio do Sindicato que
considera trabalho forçado”. O fato, es-
clareceu, é que o trabalho feito por tarefa
expõe o operário além da sua capacida-
de normal de produção, já que atua iludi-
do pelo ganho um pouco superior, agre-
dindo sua capacidade física, o que reduz
seu tempo de vida e, proporcionalmente,
a saúde futura.

Operários da empresa se mobilizaram rapidamente em favor da sindicalista. Delegacia da Mulher vai apurar

Na comemoração dos 45 anos do
FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço), foi realizado em Brasília um en-
contro, onde foi feita a retrospectiva da
trajetória do fundo com projeções para o
futuro. Tendo em vista os bons resulta-

45 ANOS DE FGTS: GOVERNO ESTUDA DISTRIBUIR LUCROS ENTRE OS TRABALHADORES
dos, através do investimento em obras e
empréstimos, o governo federal estuda
distribuir anualmente parte dos lucros do
FGTS entre os trabalhadores para aumen-
tar a remuneração do fundo.

RESULTADOS - Com o aval do Con-
selho Curador do FGTS, a Caixa Econô-

mica Federal concluiu um estudo que
prevê a distribuição anual de até me-

tade do resultado do fundo entre
todas as contas com saldo em
31 de dezembro.

Como o rendimento é pre-
visto na lei que criou o FGTS,
qualquer mudança tem de ser
aprovada pelo Congresso Na-
cional. Segundo a Caixa, o

Ministério do Trabalho está ana-
lisando o estudo e avalia enviar um

projeto de lei para o Legislativo com a
proposta. Porém, conforme o ministério,

ainda não há decisão sobre o assunto na
pasta.

BILHÕES - No ano passado, o FGTS
teve lucro de R$ 5,4 bilhões. O resultado
é o retorno dos investimentos, cujos re-
cursos são usados principalmente em fi-
nanciamentos de habitação, incluindo o
programa Minha Casa, Minha Vida, e para
financiar obras de infraestrutura e sanea-
mento. Pela proposta em estudo, anual-
mente o conselho curador determinará o
percentual que o trabalhador receberá
como “dividendo”, que incidirá sobre o
saldo existente ao final de cada ano.

TRABALHO DECENTE - A Conticom
levou para o debate a questão do Traba-
lho Decente, para que não se faça em-
préstimos a empresas que não respeitam
o direito do trabalhador com o Fundo que
é do trabalhador, de modo que não propi-
cie o trabalho informal e precarizado.
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Em audiência realizada na Procurado
ria Regional do Ministério Público do

Trabalho (MPT) em Porto Velho, Rondônia,
o Procurador Chefe Aílton Veira dos San-
tos e o Procurador do Trabalho Francisco
José Pinheiro Cruz ouviram, no dia (16)
operários contratados por empresas ter-
ceirizadas da Energia Sustentável do Bra-
sil (ESBR) para prestar serviços na cons-
trução da Usina Hidrelétrica de Jirau. Os
procuradores receberam denúncias sobre
a demissão em massa dos empregados
da empresa TPC Construções e Terrapla-
nagem LTDA-ME, o constante atraso de
salários e a demissão de trabalhadores
da empresa WPG Construções e Empre-
endimentos Ltda.

DESENVOLVIMENTO? -  A constru-
ção da usina, que faz parte do Programa
de Aceleração do Crescimento (PAC) é de
responsabilidade da ESBR – Energia Sus-
tentável do Brasil, a qual contrata as em-
presas para realizar o serviço. Uma das
contratadas da ESBR é a WPG, que por
sua vez subcontratou as empresas TPC,
FÊNIX, DOMINANTE, TRANSMINAS para
realizar o desmatamento (supressão ve-
getal), e a TOPFLORA para realizar levan-
tamento topográfico.

Conforme depoimento prestado na au-
diência com os procuradores na sede do
MPT,  o ex-empregado da WPG, Ronaldo
Heitor Pereira Marchioro, que exercia o
cargo de gerente de obras, a dispensa de
trabalhadores que prestavam serviços para
a obra da Jirau foi motivada sob a alega-
ção de problemas de produção e  da falta

de pagamento dos créditos que as sub-
contratadas possuem junto à ESBR. O ex-
gerente da WPG afirmou que empresa ale-
ga não ter como quitar as dívidas traba-
lhistas com os seus empregados nem
como pagar às subcontratadas, uma vez
que seus créditos teriam sido retidos pela
contratante ESBR. Com isso, cerca de 136
trabalhadores estão prejudicados.

ABANDONO - Conforme apurado pe-
los procuradores do Trabalho durante a
audiência, uma parte dos operários aguar-
da a solução em alojamentos fora do can-
teiro de obras da usina, onde realizavam
serviço de supressão vegetal (desmata-
mento); outros encontram-se na Vila de
Nova Murum, em alojamento da subcon-
tratada e outros em Porto Velho, em alo-
jamento providenciado pelo Sticcero (Sin-
dicato dos Trabalhadores da Construção
de Rondônia).

TRABALHADORES DE SUBCONTRATADA DE JIRAU DENUNCIAM
DEMISSÕES EM MASSA E FALTA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Audiência na Procuradoria Regional
do Ministério Público do Trabalho em
Porto Velho-RO constatou abusos

AÇÃO CAUTELAR - Na audiência, o
presidente do STICCERO, Raimundo Cos-
ta, informou que ao tomar conhecimento
da inadimplência das empresas ingressou
em juízo com uma ação cautelar em que
pede o bloqueio de R$ 800 mil dos crédi-
tos a que tiver a receber a empresa WPG,
a fim de garantir o pagamento devido aos
trabalhadores.

COBRANÇA - Ao final da audiência,
os procuradores do Trabalho requisitaram
a apresentação de um relatório detalha-
do contendo nome, data de admissão e
salário atual de todos os trabalhadores da
WPG e de suas subcontratadas, na Se-
cretaria da Procuradoria para o acompa-
nhamento do caso. Para garantir que os
trabalhadores recebam suas verbas res-
cisórias, o Sindicato pediu à Justiça blo-
queio de créditos das empresas subcon-
tratadas.

Sindicato de Rondônia está mobilizado para assegurar direitos sociais

Nos próximos dias 6 e 7 de dezembro
(terça e quarta-feiras) ocorrerá na Univer-
sidade Federal da Paraíba (UFPB) a co-
memoração dos 20 Anos do Projeto Es-
cola Zé Peão, iniciativa do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias da Contru-
ção Civil e do Mobiliário de João Pessoa
que promove a alfabetização de jovens e
adultos.

No Zé Peão, a educação é entendida
como um processo no qual a aprendiza-
gem não significa apenas ter o domínio
dos códigos da leitura e escrita e sim,
como um meio que leva ao desenvolvimen-
to e despertar de diversas aptidões. Daí o
apóio que o Projeto vem dando na trans-
formação da realidade vivida pelo operá-
rio, uma vez que todo o processo de alfa-
betização busca atender às suas neces-
sidades de homem, trabalhador, pai de

família, ser humano e cidadão. Os resul-
tados obtidos são muito interessantes e
positivos: maior capacidade de decisão e
mobilização nas questões referentes ao
trabalho cotidiano no canteiro de obras;
abertura do espaço do canteiro de obras
para a direção sindical desenvolver o tra-
balho formativo com a base da categoria;
participação mais ativa nas lutas sociais:

greve, atos públicos e assembleias; mai-
or interação nas relações familiares e
comunitárias; garantia da possibilidade de
continuidade dos estudos, ampliando as-
sim as oportunidades profissionais.

QUALIFICAÇÃO - Desde a sua cria-
ção até o ano de 2002 foram 3.555 operá-
rios matriculados, 1.727 alfabetizados e
103 estudantes de diversas graduações
da UFPB qualificados para o trabalho com
jovens e adultos. Até julho deste ano,
2003, contamos com os seguintes dados:

No dia 6, às 9 horas, acontecerá um
seminário de Alfabetização de Trabalha-
dores da Construção Civil e às 19 horas
haverá uma sessão solene em comemo-
ração. No dia 7, às 9 horas haverá ofici-
nas, rodas de diálogo, painéis e mesas
redondas, e às 19 horas uma grande con-
fraternização.

PARAÍBA COMEMORA 20 ANOS DO PROJETO DE ALFABETIZAÇÃO ZÉ PEÃO


