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INVESTIMENTOS DE R$ 25,6 BILHÕES EM ESTÁDIOS E OBRAS
DE INFRAESTRUTURA PARA A COPA ALAVANCAM ECONOMIA
Somente a construção de
estádios gerou mais de
50 mil empregos no setor

ASecretaria da Presidência da Re-
pública divulgou esta semana dados

sobre a Copa do Mundo de 2014. Desde
2010 vem sendo promovida a renovação
dos estádios e grandes investimentos em
infraestrutura, que serão usufruídos pe-
los brasileiros mesmo depois da com-
petição. O plano de investimento relaci-
onado à Copa totalizou R$ 25,6 bilhões.

Do total de 8 bilhões gastos nos
estádios, 4 bilhões foram financiados
pelo BNDES, R$ 1,4 bilhão foram gastos
pelo governo do Distrito Federal e o
restante foi investido pela iniciativa
privada. Não há recursos do orçamento
federal na construção dos estádios.

Dos investimentos em infraestrutura
foram gastos 8 bilhões em mobilidade
urbana, sendo mais de 42 obras; 404
milhões em telecomunicações, com a
expansão da fibra ótica e a
implementação de equipamentos e
sistemas; 6,9 bilhões em portos e
aeroportos, em 36 obras; 1,9 bilhão em
segurança pública, investidos em centros
integrados de comando e controle, e
aquisição de equipamentos.

São previstos mais de 100 milhões
em novos negócios para as micro e
pequenas empresas, e mais de 30 bilhões
de acréscimo ao PIB durante a Copa.

AVANÇOS - Também foi realizada a
revitalização de espaços culturais, apoio
a projetos, divulgação das artes, do ar-
tesanato e da diversidade cultural brasi-
leira. O intercâmbio com outros povos e
culturas deve projetar a imagem do Bra-
sil no mundo, incrementando a atividade
turística e atraindo mais investimentos
estrangeiros. 50 mil ingressos foram dis-
tribuídos gratuitamente a beneficiários de
programas vinculados ao Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à
Fome, estudantes do Programa Mais
Educação e representantes dos povos
indígenas.

COMPROMISSO - No setor da cons-
trução foram gerados 50 mil empregos
na construção dos estádios da Copa. A
Campanha por Trabalho Decente Antes,
Durante e Depois da Copa, continua na
busca por melhores condições de traba-
lho. Tivemos neste período um avanço
importante com a criação do Compromis-
so Nacional, presente em 44 obras, en-
globando 147 mil trabalhadores.

Em estudo do levantamento das Con-
venções Coletivas de Trabalho na Constru-
ção o Departamento Intersindical de Esta-
tística e Estudos Socioeconômicos (Diee-
se) afirma que houve ganhos reais de salá-
rio, em todas as cidades-sedes, acima da
média dos ganhos de todas as categorias
e superiores à média do próprio setor da
construção. Os ganhos reais nos salários
tiveram a maior média em 2012, de 4,10%.

DIEESE APONTA AUMENTO DOS GANHOS REAIS
DE SALÁRIO EM TODAS AS CIDADES-SEDES

MELHORIAS - Também houve outros
ganhos, como adicionais de hora extra e
adicional noturno, com percentuais aci-
ma dos previstos em lei, e ganhos na or-
ganização por local de trabalho, com a
formação de comissões para negociar
com as empresas.

Destacamos por outro lado o descaso
da FIFA com a situação dos trabalhado-
res e com o país.

Missão cumprida: operários apresentam a exuberância do Arena Manaus
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NOVA VITÓRIA: FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES DA
CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DO PIAUÍ SE FILIA À CUT

AFederação dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção e do Mobi-

liário do Estado do Piauí (FETICN/Piauí)
realizou o seu VI Congresso no último dia
7, renovando os rumos da luta
e sua diretoria. Apesar de ser
caracterizado por chapa úni-
ca nos últimos anos, o con-
gresso deste ano teve duas
chapas concorrentes, uma
CUTista, encabeçada por Gil-
van Firmino e uma da Nova
Central, liderada por Ibiapina.

SUPERAÇÃO -  A chapa
vencedora foi a CUTista, que
comemorou a vitória da reno-
vação, e aprovou no Congres-
so a desfiliação da Nova Cen-
tral e a filiação à Central Úni-
ca dos Trabalhadores.

COLETIVO - O presiden-
te eleito, Gilvan Firmino, co-
memorou a vitória, agradecen-
do “a confiança e a credibilidade dos com-
panheiros”. “ Em primeiro lugar, agradeço
ao SITRICOM e assumo o compromisso

de cumprir o que ora está sendo apresen-
tado como um desafio. Com a Federação,
vestirei a camisa e defenderei a bandeira
de luta em defesa dos anseios do ramo

da construção, em prol de melhorias e
qualidade digna para os nossos compa-
nheiros. Assumo a partir desse momento

o papel de levar a Formação aos Sindica-
tos do interior do Piauí e à Comunicação
CUTista como uma das principais metas
de aproximação da nossa Central”.

INTERIOR - Para José Go-
mes, presidente do Sintricom,
“foi uma vitória da força da ju-
ventude no grupo e da inovação
nos quadros da Federação”.
“Reestruturar a política dentro do
sindicato, que não existia por
um complô que estava há 20
anos no poder da entidade, é o
grande desafio desta gestão.
Não tem um sindicato do inte-
rior que faça enfrentamento com
os patrões, vamos mudar esta
realidade”.

O Presidente da CUT Piauí,
Paulo Bezerra, saudou e para-
benizou a nova diretoria e “em
especial o companheiro Gilvan
Firmino, que teve a coragem de

enfrentar o grande desafio ao se candida-
tar”. A Nova Central planeja levar o pleito
à justiça.

A queda de uma viga da obra do
monotrilho na Zona Sul de São Paulo
matou um operário e feriu outros dois na
segunda-feira (9). A Polícia Civil de São
Paulo investiga três hipóteses para
tentar explicar a queda da viga.

A investigação policial quer saber se
houve imperícia, imprudência ou
negligência na colocação da estrutura
de cerca de 90 tonelada, que despencou
de uma altura de 20 metros. O
Ministério Público Estadual vai instaurar
inquérito para apurar a situação da obra.

QUESTIONAMENTOS - Segundo a
investigação, outros operários teriam

OPERÁRIO MORRE
APÓS QUEDA DE VIGA

NAS OBRAS DO
MONOTRILHO EM SP

visto o momento em que um lado da viga
se movimentava sobre uma coluna, se
deslocando e caindo primeiro. Depois, o
outro lado da viga onde estavam os
operários teria deslizado, atingindo Juraci

Cunha dos Santos, de 27 anos. Ele fazia
ajustes na viga e ficou prensado com a
pilastra, morrendo no local. A vítima fatal
era do Piauí (PI) e trabalhava havia um
ano na empresa.

Dados do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) apontam que a
construção civil está pagando melhor do
que o comércio, o transporte e a limpeza
urbana, fator que tem incentivado a procu-
ra por cursos de capacitação na área. De
2010 até hoje, a renda média dos operários

IBGE: SALÁRIO DA CONSTRUÇÃO CIVIL APRESENTA MAIOR VALORIZAÇÃO EM QUATRO ANOS
do Ramo passou de R$ 1.140 para R$
1.864. O salário de um mestre de obras
com experiência e capacitação pode che-
gar a R$ 12 mil.

Dentre os cursos mais procurados es-
tão: instalador de alvenaria assentador,
instalador de alvenaria azulejista, eletricista

instalador, instalador hidráulico, gesso
acartonado, pintor de obras, decoração
residencial e comercial, jardinagem e poda
de árvores, paisagismo, oficial de manu-
tenção predial, especialista em vendas de
materiais para a construção civil e visões
práticas da construção civil.

Presidente eleito, Gilvan Borges, reiterou compromisso em elevar investimentos na Formação e na Comunicação

Bandeira da Conticom/CUT: avanços de Norte a Sul


