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Conticom reforça ação
conjunta das centrais

- Contra o PL 4330, da “terceirização” que retira
direitos dos trabalhadores brasileiros e precariza
ainda mais as relações de trabalho no Brasil; esse
Projeto precisa ser varrido imediatamente da
pauta do Congresso Nacional

- Que as reduções de tarifa do transporte não
sejam acompanhadas de qualquer corte dos
gastos sociais

- 10% do orçamento da União
para a saúde pública

- 10% do PIB para a educação
pública, “verbas públicas só
para o setor público”

- Fim do fator previdenciário
- Redução da Jornada de

Trabalho para 40 horas sem
redução de salários

- Reforma Agrária
- Suspensão dos Leilões de Petróleo

AConticom reforça a convocação reali-
zada pela  Direção Nacional da CUT e

convoca os trabalhadores e suas organi-
zações à mobilização em torno da Pauta
da Classe Trabalhadora, neste momento
particular vivido pela nação brasileira.

Mobilizações de milhões em todo o
país, que contaram com apoio e partici-
pação de CUTistas, colocaram no centro
da conjuntura a reivindicação de redução
de tarifas e a qualidade do transporte pú-
blico, saúde e educação pública de quali-
dade, expressando um descontentamen-
to com a forma como as instituições polí-
ticas vêm funcionando, e já teve resulta-
dos concretos; as massas na rua conquis-
taram a redução de tarifas do transporte
público, na maioria das capitais e inúme-
ras cidades, a questão da reforma política
– bandeira da CUT - saiu da paralisia de
um debate viciado no Parlamento e está
posta para o amplo debate na sociedade.

Ao mesmo tempo, constatamos que a
mídia, setores conservadores e de direita
tentaram influir nas mobilizações por ob-
jetivos estranhos aos interesses da imen-
sa maioria do povo brasileiro.

Diante disso, a CUT e a Conticom con-
sideram de fundamental importância a
participação organizada da classe traba-
lhadora neste novo cenário para dar uma
saída positiva a esta situação e endos-
sam a proposta de “Dia Nacional de Luta,
com mobilizações, paralisações e greves”
em 11 de julho, acordada com o conjunto
das Centrais Sindicais e apoiada por mo-
vimentos sociais e populares.

Defendemos esses pontos unitários e,
em conjunto com os movimentos sociais,
levantamos também, na preparação do 11
de julho, a luta pela Democratização da
Mídia e por uma Reforma Política que pas-
se por um Plebiscito Popular.

CENTRAIS SINDICAIS UNIDAS PARA O
BRASIL CRESCER COM JUSTIÇA SOCIAL

A CUT e a Conticom consideram que os
recursos para investir na melhoria dos ser-
viços públicos existem. Afinal, bilhões de
reais  foram dados aos empresários na for-
ma de isenções, desonerações e créditos
públicos subsidiados sem exigir contrapar-
tidas; bilhões estão destinados ao superá-
vit primário para pagar a dívida, enriquecen-
do banqueiros e especuladores com os re-
cursos sangrados das áreas sociais.

ISENÇÕES, DESONERAÇÕES E SUPERÁVIT
PRIMÁRIO CONSOMEM DINHEIRO PÚBLICO
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Os investimentos realizados em infra-
estrutura nos últimos anos  possibilitaram
um importante saldo positivo no número
de empregos e nos salários dos operários
da construção e da madeira, sem que no
entanto essas melhorias tenham acom-
panhamento nas condições e relações de
trabalho, ainda bastante deploráveis. Para
dizer o mínimo.

Apesar do Pacto Nacional, acordado
com o governo federal e empresários, a
modernização possibilitada por novos in-
vestimentos tem sido permeada de pre-
carização e enorme informalidade, poten-
cializada pela baixa fiscalização e alta
impunidade, o que tem resultado numa
verdadeira epidemia de acidentes com um
saldo de lesões, mutilações e mortes.

A exploração intensiva da mão de obra
tem sido uma constante, particularmente
pelo fato da grande maioria das empresas
fazer apenas o “gerenciamento”, terceiri-
zando, quarteirizando e utilizando todo tipo
de artimanhas possíveis e imagináveis
para driblar a legislação e ludibriar o tra-
balhador.

O que é mais grave é o fato disso ocor-
rer mesmo em obras financiadas com re-
cursos públicos do próprio trabalhador,
comprometendo o seu presente - pois
penaliza sua saúde e segurança -, e tam-
bém o seu futuro – já que compromete
sua aposentadoria ao descapitalizar a Pre-
vidência. Na prática, o operário é incenti-
vado a aumentar a sua produtividade, am-
pliando o seu ritmo na empreitada, bem
como o número de horas extras. Embora
isso venha elevando a sua renda, o traba-
lhador acaba não incorporando esse be-
nefício à carteira profissional.

MÍDIA DESINFORMA - Embora tenha
muita visibilidade – particularmente por ser

alvo da crítica de setores da mídia e da
oposição – a dimensão da construção dos
estádios de futebol é pequena diante das
refinarias e grandes usinas, além obvia-
mente das importantes obras de mobili-
dade urbana que têm acompanhado es-
ses empreendimentos esportivos.

As arenas não são gastos especulati-
vos, são investimentos visíveis, palpáveis
e que perduram no tempo, cabendo ao
Estado, à administração pública, ações
para a sua melhor utilização esportiva e
de lazer à população.

NOVOS CRITÉRIOS - No entendimen-
to da Conticom/CUT, garantir uma concor-
rência mais transparente na lei de licita-
ção, fazendo com que o critério do preço
não seja mais único e exclusivo, é essen-
cial para estimular a competência da exe-
cução, colocando no centro a melhor re-
lação custo-benefício e o direito dos tra-
balhadores e de toda a sociedade. Como
resultado, teremos obras de qualidade
sem que seja necessário pagar o dobro
para recuperar o mal feito.

* Presidente da Conticom/CUT

COPA, INVESTIMENTOS E DIREITOS
CLAUDIO DA SILVA  GOMES *

Realizada no vão livre do Masp, a
assembleia dos movimentos sociais pela
democratização da comunicação con-
vocou para a próxima quarta-feira, 3 de

julho, uma manifes-
tação contra a Rede
Globo em São Pau-
lo. A emissora tem
papel de destaque
na manipulação de
notícias contra os in-
teresses nacionais e
populares.

CAMPANHA - A secretária nacional
de comunicação da Central Única dos
Trabalhadores (CUT) e coordenadora ge-
ral do Fórum Nacional pela Democrati-
zação da Comunicação (FNDC), Rosa-
ne Bertotti, enfatizou a importância da
campanha de coleta de assinaturas para
a proposta de iniciativa popular de uma
nova lei geral de comunicação.

No encontro, ainda foram definidas
como bandeiras da manifestação a uni-
versalização da banda larga, com me-
tas definidas pelo governo e controle das
tarifas; o fim das concessões de TV e
rádio para políticos, pela revogação das
que estão sob controle de pessoas com
cargo eletivo e mecanismos de garantia
de acessibilidade plena às pessoas com
deficiência auditiva e visual.

CUT E ENTIDADES CONVOCAM ATO PELA
DEMOCRATIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO

PREVIDÊNCIA SOCIAL APONTA ALTO ÍNDICE DE ACIDENTES
EM CONSTRUÇÕES COM MAIS DE DOIS METROS DE ALTURA
A partir de agosto, auditores do MTE já podem punir  os empregadores que não se adequaram à Norma Regulamentadora-35

O Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE) implantou, em setembro de

2012, a Norma Regulamen-
tadora (NR) 35, uma cláu-
sula reguladora que aborda
o trabalho em altura acima
de dois metros de maneira
mais específica do que as
anteriores.

A medida visa combater
os dados alarmantes dos
acidentes e assegurar a fis-
calização em áreas da construção civil,
indústria naval e portos.

Desde março de 2013, a NR-35 obriga
as empresas a promoverem programas de

capacitação com operários submetidos
aos trabalhos em altura. O conteúdo pro-

gramático traz noções de
proteção coletiva, técni-
cas de resgate, análise de
riscos e condições impe-
ditivas, entre outros.

Conforme a NR-35, ou-
tra obrigação do empre-
gador é avaliar o estado
de saúde dos trabalhado-
res. Muitos dos casos de

queda são em decorrência dos emprega-
dos sofrerem de algum tipo de doença crô-
nica, como diabetes, hipertensão e alco-
olismo.

A falta de atenção de muitos trabalha-
dores, por consequência de longas jorna-
das de trabalho e condições inadequadas
para operar nas alturas tem sido identifi-
cado como o principal fator de causa de
acidentes.

2.712 trabalhadores
morreram e 701.496
foram acidentados
no país em 2010
na construção,

portos e na
indústria naval


