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“ORGANIZAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO É O AVANÇO MAIS
IMPORTANTE DO PACTO TRIPARTITE DA CONSTRUÇÃO”
Presidente da Conticom/CUT, Claudio  Gomes, comemora acordo tripartite, “precursor do Contrato Coletivo Nacional”

O presidente da Confederação Na-
cional dos Trabalhadores nas In-
dústrias da Construção e da Ma-

deira (Conticom/CUT), Claudio da Silva
Gomes, afirma que a “organização no lo-
cal de trabalho (OLT) é o avanço mais im-
portante do Pacto Tripartite da Constru-
ção Civil”, aponta que o pacto é “fruto dos
levantes operários nas usinas de Jirau e
Santo Antônio, em Rondônia,” e reitera a
importância da mobilização e da pressão
para que seja o “precursor do Contrato
Coletivo Nacional”.

Na última quarta-feira (14), em Brasí-
lia, foi firmado o Pacto Tripartite da
Construção Civil. Qual o avanço mais
importante conquistado?

Como reivindicação histórica do Ramo
e de toda a classe, a organização no lo-
cal de trabalho (OLT) é o avanço mais im-
portante do Pacto Tripartite da Constru-
ção Civil, assinado por representantes dos
trabalhadores, dos empresários e do go-
verno. Ele é fruto de uma ação coordena-
da entre a Conticom e a CUT, que provo-
cou o governo federal a participar das re-
soluções dos conflitos em Jirau e Santo
Antônio. Na prática, os levantes obriga-
ram a constituição de uma mesa de ne-
gociação para estabelecer um processo
de diálogo e evitar novos atritos. Com o
objetivo de solucionar as várias demandas,
foram incorporados novos atores: centrais
sindicais e confederações nacionais de
trabalhadores e, do lado patronal, o Sindi-
cato Nacional da Indústria da Construção
Pesada (Sinicom) e a Câmara Brasileira
da Indústria da Construção (CBIC).

Como se dará a OLT?

Vale a pena resgatar que essa discus-
são que ocorreu de forma pontual nunca
tinha sido estabelecida, é o pacto de um
setor econômico com regras pré-estabe-
lecidas: um representante sindical para os
primeiros 200 trabalhadores da obra e
mais um a cada grupo de 500 operários,
com limite de sete representantes. É ga-
rantida a estabilidade ou o pagamento até
o final de mandato, em função da nature-
za transitória das obras. Estes represen-
tantes serão indicados pelo Sindicato, que
poderá nomeá-los ou fazer um processo
eleitoral. O importante é que a entidade é
quem conduzirá o processo.

Que outros avanços o Pacto traz para
os operários do Ramo?

O Pacto combate o agenciamento de
trabalho que vinha sendo feito através da
figura do gato, dando institucionalidade à
contratação, priorizando o Sistema Naci-
onal de Emprego (Sine). É muito impor-
tante que agora a fase de recrutamento
passe a ser feita no próprio local de ori-
gem do trabalhador, assim como o exa-
me médico, a comprovação de habilitação
e experiência. A garantia da sua efetiva-
ção evita que o operário tenha de gastar
para se deslocar. Agora ele chega para
trabalhar.

E as comunidades atingidas por es-
sas grandes obras, como é que ficam?

O Pacto também estabelece padrões
de relacionamento e compensações so-
ciais quando a obra trouxer impacto para
a comunidade, como a construção de
moradias ou hotéis, investimento em uni-
dades de saúde e assistência social e
mesmo injeção de recursos nos municípios
atingidos. Também está prevista, e isso é
muito importante, a instalação de uma
Mesa Permanente de Diálogo, que visa
aperfeiçoar o pacto e atualizá-lo, realizan-
do ajustes sempre que necessário. Vamos
investir na mobilização e colocar pressão
para que este passo seja efetivamente o
precursor do Contrato Coletivo Nacional,
dentro da forma preconizada pela CUT que
é a de pactuar nacionalmente o que é de

interesse comum, deixando espaço para
definir regionalmente as especificidades.

Quais os pontos chaves apontados
pela Conticom para o futuro Contrato
Coletivo Nacional da Construção?

Temas relacionados à saúde e a segu-
rança no trabalho, a redução da jornada
de trabalho para 40 horas sem diminuição
de salário, a garantia de um Piso Salarial
mínimo digno e assegurar o direito à liber-
dade e autonomia no processo de negoci-
ação.

Quais os próximos passos do Pacto?

O Pacto deverá ser assinado na segun-
da quinzena de janeiro, em Brasília, na
presença da presidenta Dilma. Para a sua
implementação é necessário que haja
adesão das empresas, por meio da nego-
ciação.

E se alguma empresa desejar boico-
tar ou sabotar a iniciativa?

Com certeza a participação da repre-
sentação dos trabalhadores nas instân-
cias que deliberam sobre a aprovação de
investimentos públicos será um fator ini-
bidor para atitudes antissindicais. A pre-
missa é liberar recursos públicos, dinhei-
ro do FGTS, dinheiro do trabalhador, exi-
gindo contrapartidas sociais e que as em-
presas cumpram com o acordado, res-
peitando os direitos, a democratização
das relações de trabalho e a criação de
condições dignas.

Claudio
Gomes,
Luiz Queiroz
e Corumbá:
Conticom na
linha de
frente por
avanços nas
relações de
trabalho



SC: OPERÁRIA DA ARTEFAMA PERDE DEDOS DA MÃO EM MÁQUINA

A trabalhadora da empresa Indústrias
Artefama S/A, de São Bento do Sul-SC,
Rosane Lurdes da Silva Assis, 32 anos,
perdeu os dedos anelar e mínimo da mão
direita na serra de uma máquina destopa-
deira, usada na fabricação de móveis. O
acidente aconteceu por volta das 10 ho-
ras do dia 4 de novembro, na Artefama,
onde trabalha há 10 anos.

MÁQUINA DEFEITUOSA - Rosane afir-
ma que a máquina apresentava defeitos e
que por diversas vezes foram solicitadas
providências junto ao encarregado, sem
que absolutamente nada fosse feito. A pri-
meira perícia médica depois do acidente
aconteceu no dia 22 de novembro e a par-
tir dessa data ela conta apenas com o
benefício do INSS. O Sindicato esta pres-
tando o apoio necessário e possível.

ECONOMIA COM A SEGURANÇA -
“Me disseram que o conserto da máquina
custaria R$150,00 e que a empresa não
iria gastar tudo isso para arrumar uma
máquina”, comentou a trabalhadora, que
nunca mais terá os mesmos movimentos
da mão. Diretora do Sindicato dos Traba-
lhadores da Contrução e do Mobiliário de
São Bento do Sul e Campo Alegre (Siti-
com), Rosane teme não conseguir mais
trabalhar e vai ter que se adaptar a uma
nova realidade para garantir o seu susten-
to e o de sua família.

Rosane tem uma filha de sete anos.
“Para me consolar, minha filha disse que
os dedos podem cres-
cer de novo”, contou
emocionada. “O que eu
preciso, a empresa não
vai dar de volta, que são
meus dedos, sei lá se
vou ter coragem de ex-
por minhas mãos”.

A trabalhadora aci-
dentada e o sindicato
estão movendo uma
ação judicial contra a
empresa. Segundo o
sindicato, a empresa
preencheu a CAT (Co-
municação de Aciden-
te de Trabalho) de
modo a responsabilizar
a vítima pelo acidente:
“Culparam a vítima,
como se ele tivesse co-
locado a mão na serra
de propósito”. A atitude
da empresa foi desu-
mana, pois, além do
mau uso da CAT, deixou a trabalhadora
abandonada no hospital após o acidente
“fui embora sozinha, com dor, sem di-

nheiro e com a roupa toda suja de san-
gue”. “Tive que pedir para que estranhos

ligassem para meu ma-
rido”, afirma. Rosane
conta que este não foi
o primeiro acidente na
célula de trabalho. E,
mesmo o encarregado
sendo da CIPA (Comis-
são Interna de Preven-
ção de Acidentes), nada
foi feito para resolver o
problema da máquina.

A diretoria chama
atenção não apenas
para o grande número
de acidentes ocorridos
nas fábricas de móveis
da Região, mas tam-
bém para os casos de
doenças geradas pelo
péssimo ambiente de
trabalho. “Além dos
mutilados temos os que
ficam com problemas
na coluna e articula-
ções, como as tendini-

tes”, exemplifica. Somente na diretoria
do Sindicato são cinco dirigentes muti-
lados, vítimas de acidentes de trabalho.

“MINHA FILHA DISSE QUE OS DEDOS PODEM CRESCER DE NOVO”

Rosane Lurdes da
Silva Assis: mutilada

A direção da Conticom/CUT realizou a
sua última reunião deste ano nos dias

14 e 15 de dezembro, em São Paulo, de-
finindo um calendário de luta e de ativida-
des organizativas para 2012. Na reunião
foram debatidas as ações realizadas nos
estados e feita uma avaliação dos enca-
minhamentos das inúmeras mobilizações
do Ramo da construção e da madeira ao
longo de 2011.

POTENCIALIZAR - No rico debate so-
bre o plano de ação para o próximo ano,
foi programada uma extensa agenda de
atividades com o objetivo de intensificar a
atuação da entidade na base, potencializan-
do as conquistas num período de cresci-
mento do setor. Neste sentido estão pre-
vistos para o próximo semestre seminári-
os de Saúde e Segurança, Formação, Co-
municação e Mulheres, a fim de capacitar
e qualificar ainda mais a intervenção das
lideranças do Ramo.

SINTONIA COLETIVA - Segundo o
vice-presidente da Conticom/CUT, Luiz
Carlos de Queiroz, “esta última reunião da
diretoria plena nos permitiu sintonizar o
conjunto dos dirigentes em relação às
ações executadas e vitaminar o plano de
ação, comprometendo cada vez mais o

CONTICOM/CUT REALIZARÁ SEMINÁRIOS DE SAÚDE E
SEGURANÇA, FORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MULHERES
Direção Nacional realiza sua última reunião do ano e define calendário de luta e de atividades para 2012

coletivo com o trabalho a ser desenvolvido
conjuntamente. Foi um encontro muito
positivo”.

Claudinho ainda chamou atenção para
a “importância da participação da Conti-
com nas reuniões do Conselho Curador

do FGTS, que é o fundo que está irrigan-
do o setor da construção civil. É através
desta participação que podemos influen-
ciar nas decisões governamentais para
que os recursos do trabalhador sejam apli-
cados de forma mais justa”, sublinhou

Direção Nacional da Conticom aprova maior investimento na ação

Apesar das inúmeras denúncias do Sindicato, mutilações se multiplicam em São Bento do Sul



DIREÇÃO ELEITA NO 6º CONGRESSO: EXPERIÊNCIA E SANGUE NOVO NA
LUTA POR MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA E TRABALHO PARA O RAMO

1 - Presidente: Claudio da Silva Gomes - STICM Bauru/SP
2 - Vice - Presidente: Luiz Carlos José de Queiroz - Sintramog Mogi e Suzano/SP
3 - Secretário Geral: Paulo Marcelo de Lima - Sinticom João Pessoa/PB
4 - Secretário de Finanças: Vilmar Kanzler - Sinticom São Bento do Sul/SC
5 - Secretário de Relações Internacionais: Domingos Oliveira Davide - Sintracom - Curitiba/PR
6 - Secretária da Mulher: Dulcilene Carneiro de Moraes - STIContrução Recife/PE
7 - Secretário de Formação: Marcos Aurélio Hartung - STI Volta Redonda/RJ
8 - Secretário de Saúde e Meio Ambiente do Trabalho: Edilson Luis Silva Almeida - SITICCAN Candeias/BA
9 - Secretário de Organização: Benony Pereira Mamede - Sintracomec Manaus/AM
10 - Secretário de Politicas Sindicais e Sociais: Raimundo Enélcio Pereira STICCERO Porto Velho/RO
11 - Secretário de Imprensa: Webergton Sudário da Silva (Corumbá) - FETRICOM/MS
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RETROSPECTIVA 2011:
SE MUITO VALE O JÁ FEITO, MAIS VALE O QUE SERÁ

A Conticom/CUT esteve na linha de frente, lide-
rando os gigantescos protestos operários contra
os abusos patronais nas Usinas Hidrelétricas de
Jirau e Santo Antônio, em Rondônia, garantindo o

fim da intermediação dos gatos e melhores condi-
ções de saúde e segurança. Na mesa de negocia-
ção, conquistou avanços que possibilitaram o pac-
to da construção civil, que será firmado em 2012.



AGOSTO - Após a morte de 9 operários que caíram
de um elevador, protesto toma as ruas de Salvador

e exige maior fiscalização nos canteiros de obras

Quatro mil operários do Pólo Petroquímico da
Petrobrás, no Rio de Janeiro,participaram de

assembleia que aprovou a filiação à Conticom/CUT

ABRIL- 17 mil operários da Repar, no Paraná,
paralisam as atividades e fazem tremular a bandeira

cutista na vitoriosa campanha salarial

Liderados pela Federação Solidária do Estado de
São Paulo,  trabalhadores vão à luta e conquistam

aumento real de salário e melhores condições

MAIO - Em Manaus, ao lado dos companheiros do
Sindicato do Amazonas, consolidando a campanha
salarial e articulação em defesa da pauta do Ramo

NOVEMBRO - Paralisação de 70
mil operários mobiliza canteiros

de  Pernambuco por aumento
real e conquistas sociais

Contra a intransigência patronal,
Trabalhadores param a Comperj,

no Rio de Janeiro, maior pólo
petroquímico da América Latina

DEZEMBRO - 5 mil terceirizados
param o acesso ao Pólo

Petroquímico de Camaçari, na
Bahia, contra o arrocho salarial

Obra da Mendes Júnior, em Barra do Say, no
Espírito Santo,  é paralisada durante quatro dias


