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CONTICOM/CUT COMEMORA PACTO DA CONSTRUÇÃO PARA
ACABAR COM INFORMALIDADE E COMBATER PRECARIZAÇÃO
“Próximo passo é lutar para que sejam cláusulas convencionais”, afirma o presidente Claudio da Silva Gomes

2020ANOSANOS

Nos próximos dias será as-
sinado o Pacto da Cons-

trução para acabar com a ex-
ploração feita pelos “gatos” que
terceirizam para precarizar as
relações de trabalho. A notícia
foi comemorada  pelo presiden-
te da Confederação Nacional
dos Trabalhadores nas Indús-
trias da Construção e da Ma-
deira (Conticom/CUT), Claudio
da Silva Gomes, como um “im-
portante passo” para resolver
definitivamente o problema da
migração de mão de obra.

RESPOSTAS - De acordo
com Claudinho, as obras de
infraestrutura que se multipli-
cam por todas as regiões do
país têm provocado o desloca-
mento de centenas de milha-
res de operários, o que exige
das entidades sindicais uma in-
tervenção mais ágil e à altura
diante da complexidade das re-
lações de trabalho colocada por
este tipo de empreendimento.
“Desde o início alertamos o governo para
a necessidade de enfrentar o problema de
frente e não negligenciar dificuldades que
transcendem as relações de trabalho como
é a questão da habitação, da saúde e da
segurança nas comunidades atingidas.
Existem cidades com três a quatro mil ha-
bitantes que, de uma hora para outra, pas-
sam a ter 10 mil, até 20 mil novos traba-
lhadores”, explicou.

MIGRAÇÃO - Claudinho avalia que num
primeiro momento o pacto visou resolver
o problema da migração, que acaba sen-
do potencializada pelos “gatos”, a partir
de propostas mirabolantes de contratação

que acabam não se concretizando. “Ago-
ra, com uma portaria do governo, é utiliza-
da a estrutura do SINE (Sistema Nacional
de Emprego) para que o trabalhador não
precise se deslocar até o local da obra,
realizando o exame médico, a avaliação
das aptidões profissionais, no local onde
mora, o que além de agilizar o processo
dá muito mais segurança”, acrescentou o
sindicalista.

SOLUÇÃO - Um dos pontos chaves do
pacto é o reconhecimento da Organiza-
ção no Local de Trabalho (OLT), histórica
reivindicação do sindicalismo brasileiro,
que coloca a resolução dos conflitos num

outro patamar. “A OLT cria um
canal de relação permanente
com a empresa que geralmen-
te só dialoga quando os proble-
mas eclodem. Com este espa-
ço de interlocução acreditamos
que os trabalhadores vão produ-
zir de forma mais tranqüila e efi-
caz, o que é bom para todo
mundo”, destacou.

COMPROMISSO - Por meio
do pacto, explicou Claudinho,
os signatários assumem com-
promissos, “são 11 páginas com
inúmeras recomendações que
buscam estabelecer um cami-
nho para consolidar direitos.
Uma conquista que aponta para
um pré-contrato coletivo de tra-
balho, um pré-acordo nacional.
Vamos avançando para que se-
jam cláusulas convencionais”.

As negociações com a Câ-
mara Brasileira da Indústria da
Construção (CBIC) e com o Sin-
dicato da Indústria da Constru-
ção Pesada, entidades que en-

cabeçaram as negociações tripartites,
continuam, fortalecendo o processo de
convencimento das empresas, já que a
adesão ao pacto é espontânea.

Para os trabalhadores, enfatizou, “o
mais certo seria o governo estabelecer
contrapartidas sociais na liberação de re-
cursos públicos para as construtoras”.
Desta forma, acredita, tudo ficaria mais
fácil pois os grandes empreendimentos fi-
nanciados com verbas do Fundo de Am-
paro ao Trabalhador teriam, desde a assi-
natura do contrato, obrigações claras com
os operários, com o poder público e com
as próprias comunidades atingidas.

Presidente da Conticom, Claudinho representa a
CUT no Conselho Curador do Fundo de Garantia

Representante da CUT no Conselho
Curador do FGTS e presidente da Con-
federação Nacional dos Trabalhadores na
Indústria da Construção e da Madeira
(Conticom), Claudio da Silva Gomes, co-
memorou a recente decisão do órgão de
vincular a liberação de recursos públicos
ao combate à informalidade.

De acordo com Claudinho, a nova li-

PARTICIPAÇÃO CUTISTA GARANTE QUE CONSELHO CURADOR DO FGTS VINCULE
LIBERAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS AO COMBATE DA INFORMALIDADE

nha de financiamento de materiais de cons-
trução para pequenas obras e reformas
contará com R$ 300 milhões, que somen-
te serão liberados mediante a contratação
de mão de obra formalizada. “A compro-
vação deverá ser feita antes da liberação
do recurso e o trabalhador pode ser um
profissional autônomo, inscrito como em-
preendedor individual ou registrado. O im-

portante é que fechamos espaço para a
informalidade, que precariza e retira di-
reitos”, acrescentou.

A medida deve começar a ser implan-
tada tão logo a direção da Caixa formate
o programa que, desde já, é um passo
fundamental para o combate ao trabalho
degradante, sublinhou o representante
cutista.



O Sindicato
dos Trabalhadores
nas Indústrias de
Construção Civil e
Mobiliário do Alto
Uruguai Catarinen-
se (Sintracom) e o
Sindicato dos
Trabalhadores nas
Indústrias da
Construção e do
Mobiliário de Cam-
pinas e Região
(Sinticom) inaugu-
raram seus sites.

Eles contêm
notícias, informativos, documentos, fotos e contato do sindi-
cato, além de outras ferramentas úteis. O site é uma ferra-
menta cada vez mais importante para a comunicação e in-
formação dos trabalhadores e tem um papel chave para poten-
cializar a organização e ação sindical.

Levantamento feito pelo Centro
de Referência em Saúde do

Trabalhador (Cerest) de Piracicaba
aponta 150 casos de acidente de
trabalho envolvendo menores de
idade nos últimos dois anos. A
maioria destes registros ocorre por
negligência das empresas, que não
respeitam a legislação brasileira
sobre a contratação de menores
de 18 anos.

Um dos casos sob investigação
do Ministério Público do Trabalho
(MPT) é a atividade de crianças de
11 anos na construção civil. Em
outro caso, o jovem Ramom Gonçalves
Ambrosio, de 17 anos, sofreu acidente
grave em seu segundo dia de trabalho,
quando duas portas de madeira, cada uma
com o peso de 80 quilos, despencaram
do caminhão no peito dele. Este acidente
deixou Ramom tetraplégico. Hoje ele de-
pende da mãe para as atividades mais bá-
sicas do dia-a-dia e luta na Justiça para
garantir seus direitos, já que a emprega-
dora se nega a assumir o acidente.

EM APENAS DOIS ANOS, PIRACICABA REGISTRA
150 ACIDENTES DE TRABALHO COM MENORES

 E AGORA? - A mãe de Ramom,
Risiomar Pereira Gonçalves Ambrosio,
conta que os empregadores compraram
cama, cadeira de rodas, remédios e cura-
tivos, mas se negaram a assumir legal-
mente o acidente.   “Eu tive de sair do
trabalho para viver com ele. Precisamos
dos nossos direitos porque que garantia
tenho de que eles vão apoiar o Ramom
para o resto da vida?”, diz ela.

“Eu sinto raiva, revolta, um monte de

coisas. Sinto vontade de sair, andar
e não posso”, conta o jovem, que
hoje deixa o recado para que todos
fujam de trabalho sem registro: “O
certo é registrar antes mesmo de
começar os trabalhos”.

 EPIDEMIA - O levantamento
aponta ainda aumento no número de
acidentes de trabalho com vítimas
de todas idades. Em 2011, foram 10
mil casos - 14 deles fatais -, ante a
9.820 ocorrências em 2010. De 2004
para cá o número praticamente do-
brou. Na ocasião, foram registradaos
5.456 acidentes.

Para o técnico de segurança no traba-
lho do Cerest, Marcos Hister, a maioria
destes registros ocorre por negligência das
empresas, que não respeitam a legislação
brasileira sobre a contratação de menores
de 18 anos. “Se for usar a lógica, a legisla-
ção, que proíbe atividades pesadas para
menores de idade, tem como intenção ga-
rantir ao jovem um trabalho saudável. Se
ocorre tanto acidente, isso sinaliza uma
anomalia nas empresas”, explica.

Com apenas 17 anos, Ramom foi atingido por duas
portas no segundo dia de trabalho: ficou tetraplégico

A Associação Nacional dos Magistra-
dos da Justiça do Trabalho (Anamatra)
anunciou que vai aumentar os esforços
para promover mudanças na proposta de
regulamentação de terceirização de mão
de obra que tramita no Congresso.

A entidade avalia que, se o texto for
aprovado, haverá um incentivo direto à ter-
ceirização do trabalho, os trabalhadores
terão mais dificuldades para obter seus
direitos na Justiça e menor poder de bar-

JUÍZES DO TRABALHO ARTICULAM MUDANÇAS NO PROJETO DE LEI DE TERCEIRIZAÇÃO
ganha nas negociações com seus patrões.

O vice-presidente da Anamatra, Paulo
Schmidt, acredita que ao não estabelecer
regras claras para proibir a terceirização
dos trabalhadores responsáveis pela exe-
cução de atividades-fins das empresas, o
projeto de lei gerará um cenário em que o
Brasil poderá ter diversas empresas sem
empregados.  Ao admitir a subcontrata-
ção, acrescentou o vice-presidente da
Anamatra, a proposta também poderá

acabar permitindo a “quarteirização e a
quinteirização”.

ABUSO - “A responsabilidade pela
mão de obra vai se diluindo para, ao fim
e ao cabo, não haver responsabilidade
nenhuma”, alertou o dirigente da Schmi-
dt, lembrando que a maioria dos proces-
sos judiciais que os trabalhadores ven-
cem mas não conseguem executar são
cuja sentença é movida por trabalhado-
res terceirizados.

SINDICATOS DE CAMPINAS E  DO ALTO
URUGUAI CATARINENSE INVESTEM NA
COMUNICAÇÃO COM A CATEGORIA

Campinas fortalece rede na internet

MAIS UM ACIDENTE EM OBRAS TUCANAS
DEIXA UM MORTO E 11 FERIDOS EM SP
Operários despencaram
quando a laje cedeu a

uma altura de 27 metros
Doze operários que

estavam no último an-
dar de um  prédio do go-
verno do Estado de São
Paulo despencaram de
uma altura de 27 metros
na quinta-feira (12). Um
morreu e 11 ficaram fe-
ridos. O compadrismo
nas licitações e a falta
de fiscalização tem mul-
tiplicado os acidentes
com mortes, com tragé-
dias anunciadas. O pré-
dio tinha previsão de
inauguração em abril e
recebeu um investimen-
to de R$ 12,5 milhões
para a sua construção.

Sem fiscalização, tragédias com
mortos se repetem em São Paulo


