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OPERÁRIOS DA CONSTRUÇÃO ERGUEM A
GRANDEZA E A BELEZA DO NOSSO GIGANTE PAÍS
É preciso valorizar o suor desta categoria, símbolo da coragem e determinação de um povo

Neste momento em que o Brasil e  o
mundo voltam a sua atenção ao que

acontece  dentro dos 12 estádios da Copa
do Mundo, é importante lembrar das cen-
tenas de milhares de profissionais que
tornaram este sonho realidade.

Os operários da construção foram o
alicerce da beleza e da grandeza dos nos-
sos estádios, da complexa infraestrutu-
ra que envolveu a Copa, e são também
de todo o nosso enorme país.

São homens e mulheres que enfren-
tam, diariamente, no anonimato, exten-
sas e extenuantes jornadas de trabalho,
lutando por salários dignos, direitos e re-
conhecimento.

Neste momento especial, em que o
mundo inteiro valoriza e aplaude obras
tão grandes e gloriosas, vale lembrar que
foram feitas com o suor de uma catego-
ria que é, cada vez mais, símbolo de de-
terminação, coragem e superação.

Que venham as Olimpíadas!

Em balanço recentemente divulga-
do pelo Ministério do Trabalho e Em-
prego (MTE) o setor da construção ci-
vil lidera os casos identificados pela fis-
calização do órgão como "trabalho es-
cravo", superando a agricultura, confor-
me balanço da pasta sobre as ações
realizadas em 2013.

ABUSOS DE NORTE A SUL - Em
todo o Brasil foram identificadas 849
pessoas em regime de trabalho análo-
go à escravidão na construção. Pela

O Ministério Público do Trabalho
(MPT) abriu processo contra a Odebre-
cht exigindo indenização de R$ 500 mi-
lhões por promover trabalho escravo e trá-
fico internacional de pessoas em Ango-
la. A ação foi aberta em Araraquara/SP,
após detecção de irregularidades nas

“Era ele que erguia casas
Onde antes só havia chão.

Como um pássaro sem asas
Ele subia com as casas

Que lhe brotavam da mão”.

RESGATES DE TRABALHADORES EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS
À ESCRAVIDÃO SÃO MAIORES EM ÁREAS URBANAS

primeira vez mais pessoas foram resgata-
das em áreas urbanas do que em rurais
desde que começou a série histórica do
MTE, em 1995.

Entre os principais problemas estão a

existência de alojamentos mais do que
precários, condições insalubres de tra-
balho e alimentação, e até a prisão físi-
ca no local de trabalho.

ENFRENTANDO A IMPUNIDADE -
No ano passado o MTE realizou 179 fis-
calizações, que resgataram 2.063 pes-
soas sob condições análogas à escravi-
dão e aplicou R$ 8 milhões em multas
aos patrões infratores, além de lavrar
4.327 autos de infração em razão das
irregularidades encontradas.

MPT PROCESSA ODEBRECHT POR TRABALHO ESCRAVO EM ANGOLA
obras de construção de uma usina de cana-
de-açúcar no país africano e após a veicu-
lação de uma reportagem de maus tratos
nas obras veiculadas pela BBC de Londres.

O MPT afirma que trabalhadores con-
tratados em Américo Brasiliense/SP foram
enviados ao exterior sem visto válido de tra-

balho. Alguns deles foram presos pela
polícia angolana e agora a maioria não está
saindo dos alojamentos da obra. Além da
indenização, o MPT pede que as empre-
sas do grupo Odebrecht sejam condena-
das a não receber empréstimos concedi-
dos por órgãos ou instituições públicas.
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CONSTRUÇÃO DE MANAUS FECHA CONVENÇÃO COM
AUMENTO REAL DE SALÁRIO E NA CESTA BÁSICA

Convocamos nossas Federações, Sin-
dicatos e militantes de base para uma
grande mobilização em apoio à Política e
ao Sistema Nacional de Participação So-
cial, instituídos pela Presidenta Dilma
Rousseff por meio do Decreto-Lei 8.243/
2014 .

GARANTIR AVANÇOS - A CUT já se
posicionou oficialmente em defesa do De-
creto-Lei 8.243/2013, provocando a mani-

APOIO À POLÍTICA E AO SISTEMA NACIONAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL
festação de apoio das demais Centrais,
de juristas, acadêmicos e dos movimen-
tos sociais e populares.

Orientamos que nossas entidades de-
senvolvam, entre outras, as seguintes
ações:

1) Coleta de assinaturas para a Moção
de Apoio ao Decreto Lei 8.243.

2) Envio de cartas aos parlamentares,
pressionando pela manutenção do Decre-

to Lei, para que não coloquem em vota-
ção o projeto de Decreto Legislativo que
susta os efeitos da Política Nacional de
Participação Social.

3) Pressão junto aos parlamentares
nos Estados com a realização de audiên-
cias e reuniões com a participação dos
CUTistas e dos Movimentos Sociais e
Populares em apoio ao Decreto Lei 8.243/
2014.

OSindicato dos Trabalhadores da Cons-
trução Civil de Manaus (Sintracomec-

AM) encerrou sua Campanha Salarial
2014, na última terça-feira (24), com acor-
do de reajuste de 7%. Além do reajuste
salarial, a cesta básica subiu de R$ 83,00
para R$ 101,00, informou o presidente do
Sintracomec-AM, Sassá. As empresas
também passarão a conceder a Cesta Bá-
sica a partir de 30 trabalhadores contrata-
dos e não mais 50, como na Convenção
passada.

Sem acordo durante as negociações
que antecedem a data-base da categoria,
em 30 de junho, o dissídio coletivo seria o
próximo passo a ser dado pelos dois sin-
dicatos patronais.

Os donos das empresas da constru-
ção civil no Amazonas não concederam o
Plano de Saúde e a Participação de Lu-
cros e Rendimentos (PLR), alegando que
o mercado está em crise e que o setor
está desaquecido. Comandados pelo Sintracomec-AM, operários reivindicam melhorias

Empresas passarão a conceder a Cesta Básica a partir de 30 trabalhadores

As inscrições para o Congresso da Conticom, que ocorrerá entre os dias 27 e 29 de agosto
em Recife/PE, estão abertas e serão encerradas no dia 15 de julho. Pedimos aos sindicatos
que já escolheram os seus delegados e delegadas que enviem suas fichas de inscrição para
facilitar a reserva de passagens. Não deixem para a última hora.

Conforme o presidente da Conticom, Claudio da Silva Gomes (Claudinho), o Congresso
valorizará a participação, com inúmeros debates, como Conjuntura Nacional, Macrossetor In-
dústria, Balanço Político e Organizativo, Saúde e Segurança, além de eleger a nova direção.

ATENÇÃO - O prazo limite de regularização para as entidades que estão inadimplentes
com a CUT é o dia 5 de julho.

Mais informações pelo email conticom@conticom.org.br ou pelo telefone (11) 3330-3668.

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O CONGRESSO DA CONTICOM/CUT

O Sindicato dos Trabalhadores das
Indústrias da Construção e do Mobiliário
de Mogi das Cruzes (Sintramog) rece-
beu denúncias de operários que traba-
lham na construção da nova estação de
trem da Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos (CPTM), em Suzano, e
junto com o Ministério do Trabalho visto-

SP: SINTRAMOG E MTE FAZEM VISTORIA SURPRESA NA ESTAÇÃO DE SUZANO
rou o local de surpresa na última quinta-
feira (26).

AFRONTA - A vistoria detectou, além
do atraso de 40 dias no pagamento e be-
nefícios, irregularidades nos equipamen-
tos de segurança da obra.

De acordo com Anderson da Silva Al-
meida, dirigente do Sindicato, "falhas de

segurança existentes no canteiro podem
causar um acidente fatal. Então vamos
cobrar a resolução de algumas coisas
que registramos".

A Mendes Júnior, empresa responsá-
vel pelas obras, se comprometeu a pa-
gar os funcionários e averiguar e corrigir
as demais questões.

Claudinho, presidente da
Conticom: participação


