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

CONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃO
conticom@conticom.org.brBOLETIM ELETRÔNICO Nº 216 - 27 DE FEVEREIRO A 5 DE MARÇO DE 2012

2020ANOSANOS

CUT, Confederações, Federações e Sindicatos marcarão presença no Palácio do Planalto na próxima quinta-feira

A assinatura do Protocolo da
Construção Civil na próxima quin-

ta-feira, 1º de março, em Brasília, vai
coroar anos de luta da Confederação
Nacional dos Trabalhadores nas In-
dústrias da Construção e da Madeira
(Conticom/CUT) e da Central Única
dos Trabalhadores para garantir a
melhoria das condições de vida e tra-
balho dos operários do setor.

AVANÇOS - Ao firmar compromis-
sos entre governo, empresas e traba-
lhadores, o pacto descortina um novo
tempo, estabelecendo avanços como
a mesa nacional de negociação per-
manente e a organização no local de
trabalho, bandeiras históricas dos cu-
tistas que, agora, serão transformadas
em realidade pela pressão da CUT, da
Conticom, de suas Federações e Sin-
dicatos.

CONQUISTA CUTISTA - “É um
momento histórico em que além de
celebrarmos uma conquista, fruto da
nossa aguerrida militância e da luta
da classe trabalhadora, nos veremos ain-
da mais fortalecidos para seguir em fren-
te, abrindo caminho para novos avanços,
coerentes com a nossa trajetória”, decla-
rou Quintino Severo, secretário geral da

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

REIVINDICAÇÃO HISTÓRICA DA CONTICOM/CUT, PROTOCOLO DA
CONSTRUÇÃO SERÁ ASSINADO POR DILMA EM 1º DE MARÇO

CUT, ressaltando “o protagonismo desem-
penhado pela Conticom no comando das
inúmeras greves e mobilizações desen-
volvidas de Norte a Sul pelo Ramo ao lon-
go de todo este intenso e rico processo”.

Para o presidente da Conti-
com/CUT, Claudio da Silva Go-
mes (Claudinho), o reconheci-
mento da Central representa um
forte estímulo que aumenta ain-
da mais a nossa responsabilida-
de com a unidade e a mobiliza-
ção da classe trabalhadora em
defesa de um projeto nacional de
desenvolvimento com valorização
do trabalho e distribuição de ren-
da. “Este é um momento de ex-
trema importância, onde acumu-
lamos no rumo da construção de
um Contrato Coletivo Nacional
para o Ramo. Este pacto repre-
senta um passo decisivo para a
melhoria das condições de tra-
balho nos canteiros, pois estabe-
lece regras claras de relação de
trabalho para todos os agentes
econômicos envolvidos”, frisou.

ABRE CAMINHO - Para nós
que buscamos o Contrato Cole-
tivo Nacional, sublinhou Claudi-

nho, “o pacto acaba sendo um precursor,
com o estabelecimento de mesas perma-
nentes em o debate será constante, o que
garante que os avanços não vão parar na
sua assinatura”.

O representante da CUT no Conselho
Curador do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço criticou duramente a decisão,
anunciada pelo governo
federal, de reter receita de
quase R$ 3 bilhões do
FGTS para compor o su-
perávit primário.

REPÚDIO - Cláudio da
Silva Gomes, que além
de representante da CUT
no Conselho Curador é
presidente da Conticom,
afirmou que a decisão,
noticiada ontem pelos jor-
nais, “é uma ingerência
indevida do governo num
fundo que não pertence a
ele, mas sim é um patri-
mônio dos trabalhadores”.

QUASE R$ 3 BILHÕES - A parcela que
será retida, de R$ 2,96 bilhões, segundo

CUT CONDENA MUDANÇAS NO FUNDO DE GARANTIA: GOVERNO FAZ
INGERÊNCIA INDEVIDA E VAI CAUSAR PERDA NAS CONTAS INDIVIDUAIS

o jornal Valor Econômico, refere-se à re-
ceita gerada pela multa de 10% que as
empresas pagam sobre a demissão sem

justa causa. A multa foi ins-
tituída em 2001 como for-
ma de repor as perdas re-
gistradas no fundo com os
planos Verão e Collor.

IMPOSIÇÃO - Claudi-
nho informa que parte do
Conselho Curador, com-
posto por trabalhadores,
empresários e governo,
não foi consultada sobre a
medida. E argumenta: “Se
aquelas perdas já foram
cobertas, então é melhor
extinguir a multa, mas
mexer para engordar o su-

perávit não é correto”.
SUPERSIMPLES - Porém, segundo

ele, a decisão não é a pior entre as mais

recentes em relação ao FGTS. As mu-
danças no SuperSimples, instituídas em
lei complementar, estabelecem que as
empresas enquadradas no regime espe-
cial de tributação fazem agora um reco-
lhimento único de diferentes tributos, in-
cluindo o Fundo de Garantia, e o dinhei-
ro vai todo direto para o caixa do Tesou-
ro. Isso, denuncia Claudinho, pode difi-
cultar a fiscalização sobre o destino do
dinheiro do FGTS.

QUASE R$ 3 BILHÕES - E mais: “As
contas individuais dos trabalhadores são
corrigidas todo o dia 10 de cada mês.
Com o SuperSimples, o dinheiro cai ape-
nas no dia 20, e por causa disso vai ficar
esperando mais 20 dias para ser corrigi-
do. Isso é claramente uma perda para
os trabalhadores”, afirma. Claudinho diz
que o Conselho Curador vai pressionar
pela reversão dessa mudança.

ISAÍAS DALE

Representante da Central no Conselho Curador do FGTS, Claudinho denuncia que não houve consulta

“Esta é uma
ingerência
indevida do

governo num
fundo que não
pertence a ele,
mas sim é um

patrimônio dos
trabalhadores”
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A Confederação Nacional dos Trabalha-
dores nas Indústrias da Construção e da
Madeira promove no próximo 8 de março,
Dia Internacional da Mulher, uma série de
atividades com o objetivo de ampliar a in-
clusão da mulher no mercado de trabalho
e discutir os problemas mais freqüentes
desta inserção.

MARRETA - Com palestras, debates e
homenagens à luta feminina, o evento,
que será realizado em Recife, conta com
a contribuilção e apoio do Sindicato da
Construção Civil de Pernambuco (Marreta),
e reunirá lideranças operárias da constru-
ção de todo o país.

Apesar dos inúmeros avanços conquis-
tados ao longo do último período, as mu-
lheres ainda enfrentam inúmeros obstácu-
los – mais do que palpáveis - como salários
mais baixos, preconceito na evolução fun-
cional, não cumprimento às leis de prote-
ção ao trabalho feminino e à maternidade,
entre outras tantas dificuldades à sua ple-
na satisfação profissional e familiar.

Diretora de Mulheres da Conticom/CUT
e também presidente do Sindicato
Marreta, Dulcilene de Morais sublinha para

CONTICOM/CUT PROMOVE ATIVIDADES EM RECIFE EM
COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Com a participação de entidades
cutistas da construção e da madeira

de todo o país, Sindicato Marreta
sedia comemorações do 8 de Março

a relevância da atividade que, ao mesmo
tempo em que fortalecerá a ação sindical
em defesa dos direitos de uma parcela
cada vez mais presente no segmento da
construção, elevará a qualidade da parti-

cipação e potencializará
a mobilização.

MARRETA -  Confor-
me Dulcilene, a acolhi-
da já é um sucesso.
“São mais de 170 ope-
rárias inscritas até o mo-
mento, desde pedreiras
até engenheiras de se-
gurança, o que mostra o
grande interesse das
mulheres na discussão
destes temas”.

O evento terá início às
8h30 no auditório JCPN,
no bairro do Pina, na
praia da Boa Viagem.
Entre as inúmeras par-
cerias, o Ministério Pú-
blico do estado estará

presente disponibilizando cartilhas
explicativas da Lei Maria da Penha – que
cria mecanismos para coibir a violência
doméstica e familiar contra a mulher.

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), entre
2007 e 2009 a contratação de profissionais do sexo feminino deu
um salto de 44,5% no país, quando o número de mulheres con-
tratadas na área era de 172.734 (7,78% do total) contra 119.538
de dois anos antes. Em 2010, elas já ocupavam 11% das vagas
criadas pela construção civil no Brasil. E o percentual segue
crescendo, trazendo mais garra e graça aos canteiros de obras.

Um grupo de 11 maranhenses que tra-
balhavam como pedreiros e serventes
para a construtora Racional Engenharia
na ampliação do Hospital Alemão Oswal-
do Cruz, na região da Avenida Paulista,
em São Paulo, foi libertado de condições
análogas às de escravidão em ação rea-
lizada pelo Ministério do Trabalho e Em-
prego (MTE). Os representantes da Ra-
cional alegam que os empregados eram
terceirizados e que a direção desconhe-
cia as irregularidades encontradas.

Os operários tiveram a liberdade res-
tringida, conforme o Grupo de Combate
ao Trabalho Escravo Urbano da Superin-
tendência do Trabalho e Emprego de São
Paulo (SRTE/SP), devido à retenção de
salários e às dívidas contraídas com o
empreiteiro da obra. Sem receber, eles
acabaram sem poder regressar aos mu-
nicípios de origem, em Santa Quitéria
(MA) e Tutóia (MA).

Eles foram encaminhados para um
alojamento em Itaquera, na Zona Leste
da capital, onde, sem dinheiro, passa-

TRABALHADORES ESCRAVOS SÃO RESGATADOS DE OBRA DA RACIONAL
ENGENHARIA NA REGIÃO DA AVENIDA PAULISTA

ram a viver em condições precárias, utili-
zando espumas de colchão como papel
higiênico. Eles não tinham dinheiro sequer
para comprar cartões telefônicos e entrar
em contato com familiares ou mesmo para
se locomover dentro da cidade.

A operação foi finalizada em 10 de feve-
reiro, e os trabalhadores retornaram ao
Maranhão após receberem as verbas res-
cisórias e guias para sacar o Seguro De-
semprego do Trabalhador Resgatado.

TERCEIRIZADA - Segundo as autori-
dades, os quatro trabalhadores que foram
aliciados no Maranhão em novembro do
ano passado e os sete outros que já esta-
vam na cidade passaram a trabalhar para
Clemilton Oliveira, empreiteiro que foi em-
pregado da Racional por 32 dias e cons-
tituiu pessoa jurídica para prestar serviços
à construtora. A empresa criada foi nomea-
da Genecy da Silva Leite ME, nome de sua
esposa. O grupo iniciou a trabalhar na obra
em 29 de novembro do ano passado.

MENTIRA DA GROSSA -  A Racional
alega que é culpa do empreiteiro a situa-

ção em que os
trabalhadores fo-
ram encontrados.
Para os auditores
não há dúvidas
quanto à respon-
sabilidade da
construtora. A
empresa Genecy
da Silva não tem
sequer sede e foi
registrada no en-
dereço residenci-
al de Clemilton,
ex-funcionário da
Racional.

Os operários resgatados relataram
ainda aos auditores fiscais que trabalha-
ram em feriados e em madrugadas no
canteiro de obras, sem receber qualquer
adicional ou mesmo folgas por isso. O
serviço aos domingos também era fre-
quente. A fiscalização diz que a Racio-
nal não fez qualquer tipo de registro de
jornada e anotação de repousos. A em-
presa alega que a responsabilidade de
controle dos horários era da empreiteira.

Dulcilene de Morais, diretora da Secretaria da Mulher
da Conticom/CUT e presidenta do Sindicato Marreta

Operários tratados
como lixo em obra
de luxo em S.Paulo


