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PRESSÃO DOS TRABALHADORES NO CONGRESSO GARANTE
ADIAMENTO DA VOTAÇÃO DO PL SOBRE TERCEIRIZAÇÃO
Pressão das manifestações realizadas na capital federal conseguiu adiar a votação do Projeto de Lei 4330

Comandados pela CUT, trabalhadores de todo o país deram o recado contra a escravidão

Com a pressão das manifestações
que começaram desde o início da
semana passada, organizadas

pelas centrais sindicais, confederações,
federações e sindicatos de todo o país,
os trabalhadores conseguiram adiar a vo-
tação do Projeto de Lei (PL) 4330 das ter-
ceirizações.

VIGÍLIA E VISITAS - As mobilizações
foram realizadas na Esplanada dos Minis-
térios, onde houve também vigília e ato

contra o projeto. Na manhã de terça-feira
(13) as delegações que chegavam a Bra-
sília visitaram os gabinetes dos deputa-
dos para cobrar o voto contra o PL.

TRUCULÊNCIA - Na quarta-feira (14)
os trabalhadores foram impedidos de en-
trar e acompanhar os trabalhos da Câma-
ra e invadiram a seção. Para o presidente
da CUT, Vagner Freitas, "a Casa é do povo
e podemos fazer uma manifestação pací-
fica, como todas as outras que fizemos,

denunciando os prejuízos que esse proje-
to traz à classe trabalhadora".

Com o adiamento, o texto volta a ser
negociado entre as centrais, governo, par-
lamentares e empresários na comissão
quadripartite de negociação, que havia sido
formada para debater o projeto.

As centrais lançaram nota conjunta re-
pudiando o PL e ressaltando: "um proces-
so de negociação não avança sem a pres-
são das ruas e dos trabalhadores na base".

Recentemente o Sindicato dos Traba-
lhadores da Construção Civil de São José
dos Campos apurou denúncias de irregu-
laridades em obras, que envolviam desde
a segurança dos funcionários e até a falta
de pagamento.

ABUSOS - A Arena de Esportes da ci-
dade é uma delas, começou a ser erguida
em agosto de 2011 e não tem previsão de
término. Parte da arquibancada está no
chão porque não tem máquinas para colo-
car as peças no lugar. Os trabalhadores
ainda relatam atraso nos salários e falta se-
gurança, pois nas partes altas não há pro-

SINDICATO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS APURA DENÚNCIAS E ENCONTRA PRECARIZAÇÃO
teção nas laterais, que poderiam evitar que-
das, além de que nenhum dos operários
ter feito curso para trabalhar em altura.

Já na obra de construção da Casa do
Idoso, trabalhadores foram flagrados an-
dando na laje sem nenhum equipamento
de segurança. No local, pintores trabalham
sem capacetes e máscaras, e profissio-
nais andam em andaimes, também sem
proteção. A mesma situação foi encontra-
da nas casas da Companhia de Desen-
volvimento Habitacional e Urbano do Es-
tado de São Paulo (CDHU), que estão
sendo construídas no Altos de Santana, e

no bairro Putim a construção do conjunto
habitacional também tem irregularidades
e as obras seguem sem tapumes de se-
gurança.

BASTA DE IMPUNIDADE! - É impor-
tante observar que todas estas obras es-
tão sendo realizadas por empresas tercei-
rizadas, que ganharam licitações e deve-
riam ser fiscalizadas regularmente pela pre-
feitura ou pelo Estado, uma vez que são
responsáveis pelos contratos. Segundo o
sindicato, porém, os responsáveis já fo-
ram informados dos problemas e não to-
maram nenhuma providência.

PARAÍBA: CUT E SINTRICOM PARTICIPAM DE ATO PÚBLICO
PELOS 30 ANOS DE MORTE DE MARGARIDA MARIA ALVES

Na última segunda-feira (12), a CUT-
PB e o Sintricom João Pessoa estive-
ram presentes no ato público realizado
em Alagoa Grande para lembrar os 30
anos de morte da líder sindical Margari-

da Maria Alves, assassinada brutalmente
em 12 de agosto de 1983.

O evento foi organizado pelo Sindicato
dos Trabalhadores Rurais (STR) e reuniu
entidades sindicais e trabalhadores de di-
versos municípios. Desde o dia 5 deste
mês aconteceu uma programação espe-
cial em memória de Margarida Maria Al-
ves, com palestras, encontro de mulhe-
res, mostra cultural, feiras, entre outras
atividades.

A paraibana Margarida Maria Alves  foi
a primeira mulher a ocupar o cargo de pre-

sidente do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Alagoa Grande, e lá permane-
ceu por 12 anos, lutando por direitos
como carteira assinada, férias, 13° salá-
rio e jornada de 8 horas diárias.
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No último sábado (17), foi realizado no
Clube do Marquês, em Teresina-PI, o 7º Dia
Nacional da Construção Social, uma data
dedicada aos profissionais e familiares do
setor, com serviços, saúde, entretenimen-
to, cultura, esportes e cidadania.

No evento os participantes puderam ter
orientação de profissionais: do Instituto

PIAUÍ: DIA NACIONAL DA CONSTRUÇÃO SOCIAL REÚNE OPERÁRIOS E FAMILIARES EM TERESINA
Nacional de Seguro Social (INSS) sobre
os procedimentos da Previdência Social;
de segurança no trabalho e assistência
social. Também puderam fazer aferição de
pressão, orientação nutricional, acuidade
visual, massagem, recadastramento bio-
métrico - TRE-PI, expedição da 1ª via do
RG, CTPS. Além disso, houve campeonato

de futebol, sorteios de brindes, brinquedos
para a criançada e shows.

O evento é resultado de uma parceria
do Sindicato dos Trabalhadores da Cons-
trução Civil (Sitricon), do Sinduscon Te-
resina, do SESI e do Fórum de Ação
Social e Cidadania da Câmara Brasileira
da Indústria da Construção (CBIC).

SINDICATO SUL FLUMINENSE DENUNCIA IRREGULARIDADES NO MINHA CASA, MINHA VIDA

A diretoria do Sindicato dos Trabalha-
dores da Construção Civil do Sul Flu-

minense denunciou irregularidades encon-
tradas nas obras do projeto Minha Casa,
Minha Vida na região. Para o presidente
do Sindicato, Dejair Martins, "esse proje-
to deveria ser um modelo de gestão para
o país, pelo alto grau de investimento e
por envolver milhares de trabalhadores do
nosso setor". E completa: "as irregulari-
dades constatadas em visitas realizadas
pelos diretores da nossa entidade aos can-
teiros de obras na região vão desde as
péssimas condições dos alojamentos,
sem o mínimo de conforto, higiene e se-
gurança dos trabalhadores, até o não cum-
primento dos direitos básicos, garantidos
por lei, como registro em carteira, forneci-
mento de contracheques, pagamento de
salários e verbas rescisórias, recolhimen-
tos de INSS e FGTS".

ILEGALIDADE - A situação vivida pe-
los trabalhadores do setor é tão alarman-
te que, no último dia 20, resultou na de-

tenção de um empresário responsável pela
obra do projeto, no bairro Nova Primavera.
De acordo com o Sindicato, a parceria do
Ministério Público do Trabalho e da Polí-
cia Federal tem sido fundamental para se
proibir a continuidade deste cenário nos
canteiros de obras do projeto e nas de-
mais obras públicas ou privadas da região.

Para mudar esse quadro de total indig-
nação, a diretoria do Sindicato já realizou
duas mesas redondas no Ministério do Tra-

Lutando por melhorias no transporte
público, zelo e transparência com o di-
nheiro e o bem público, o Sindicato dos
Trabalhadores da Construção de Itapevi
foi verificar como andam esses compro-
misso nas cidades que integram sua
base territorial.

A situação é alarmante: são recursos
que ultrapassam os R$ 30 milhões em
obras abandonadas ou mal planejadas.
Entre os descalabros encontram-se:

IBIÚNA - uma estação de tratamento
de esgoto, orçada em R$ 9,7 milhões,

balho e Emprego, juntamente com a Caixa
Econômica Federal e o Banco do Brasil,
com o objetivo de ajustar um critério único
para todos os canteiros de obras do proje-
to Minha Casa, Minha Vida na região.

ABUSO - O presidente do Sindicato re-
vela, ainda, que a precariedade das condi-
ções dos canteiros de obras e o desres-
peito aos direitos dos operários nas obras
do projeto Minha Casa, Minha Vida na re-
gião estão sendo agravadas pela terceiri-
zação. "É lastimável essa realidade que só
degrada a relação com os trabalhadores,
uma vez que as terceirizadas não cumprem
as convenções e os acordos coletivos, nem
a legislação trabalhista, além de se eximi-
rem da responsabilidade sobre a seguran-
ça e infraestrutura adequadas nos cantei-
ros de obras", afirma Dejair Martins. Con-
forme o sindicalista, está é a razão da pos-
tura firme da entidade contra o projeto de
Lei (PL) nº 4.330, que tramita no Congres-
so Nacional, que pretende liberar a terceiri-
zação, aprofundando a precarização.

fincada na região de Paruru e financiada
com recursos do FGTS, está abandona-
da. O mato cresce e o tempo começa a
demonstrar seus efeitos no concreto. No
mesmo município, 189 casas da Compa-
nhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano (CDHU), financiadas pelo governo
do estado, estão prontas e largadas no
meio do nada. Máquinas e equipamentos
abandonados são um convite a saquea-
dores que, implacáveis, levaram até a parte
inferior de uma retro escavadeira. Onde
foram parar os mais de R$ 4,2 milhões

Descalabro vai desde as péssimas condições dos alojamentos até o descumprimento de direitos básicos

Realizado na semana passada, em
Brasília, o Encontro Nacional dos Se-
cretários de Organização e de Rela-
ções do Trabalho da Central Única de
Trabalhadores (CUT) fez um balanço
dos desafios da representação sindi-
cal e traçou estratégias para ampliar
direitos.  No evento, os dirigentes des-
tacaram a necessidade de retomar
princípios como a solidariedade de
classe, aprofundar a formação nas ba-
ses e acompanhar de perto a atuação dos
poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Para Vilmar Osovski, coordenador do

OBRAS NA REGIÃO DE ITAPEVI-SP ESTAMPAM DESCASO COM O DINHEIRO PÚBLICO
destinados à obra ninguém sabe, nin-
guém viu.

SÃO ROQUE - o Conjunto Habitacio-
nal de Interesse Social "Parque Lago dos
Patos", está pronto, mas por um erro de
projeto não pode ser ocupado. Os R$ 5,8
milhões financiados com dinheiro dos go-
vernos federal, estadual e municipal já
foi gasto. Apesar da infraestrutura pron-
ta, ninguém nas redondezas sabe quan-
do os novos vizinhos vão chegar.

A população e os trabalhadores que-
rem saber onde foi parar tanto dinheiro.

ENCONTRO DE SECRETÁRIOS DE ORGANIZAÇÃO DA CUT APROFUNDA SOLIDARIEDADE DE CLASSE

ramo da madeira da Conticom e Secretá-
rio de Organização e Política Sindical da
CUT-SC, "organização sindical é amplia-

ção da base e nova forma de sindicali-
zação, para que o trabalhador se sinta
parte da nossa Central. Vamos levar o
debate dos princípios da CUT direto
para a base e trazer cada vez mais tra-
balhadores para a luta pela organiza-
ção no local de trabalho".

Levantamento da secretária de Or-
ganização Sindical da Central aponta
que, em 2002, o percentual de traba-
lhadores sindicalizados no país era de

16%, enquanto em 2011, do total de 93,5
milhões de trabalhadores, apenas 17% en-
contravam-se filiados a algum sindicato.

Graça, Nobre, Osovski, Jacy e Quintino


