
CONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃO
BOLETIM ELETRÔNICO Nº 73 - 23 DE FEVEREIRO A 2 DE MARÇO DE 2009

www.conticom-cut.org.brwww.conticom-cut.org.br

conticom@conticom-cut.org.br

CONSTRUÇÃO - Informativo da Confederação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores nas Indústrias da Construção e da Madeira.
 Rua Caetano Pinto, 575, 3º andar, Brás, São Paulo-SP, CEP 03041-000. Fone: (11) 2108.9191. Fax: (11) 2108.9192. Edição: Leonardo Severo

CONTICOM/CUT PROPÕE COMITÊ DE SEGURANÇA E
SAÚDE NO TRABALHO EM TODO CANTEIRO DE OBRA

As reuniões da Comissão Técnico-
executiva do VI CMATIC serão

realizadas conforme o cronograma:
Janeiro

26 a 30 em Belém
Fevereiro

9 a 13 em Belém
Março

16 a 20 em Belém
Abril

13 a 17 em SP
Maio

25 a 29 em Manaus
Junho

22 a 26 em Campo Grande
Julho

27 a 31 em Belém
Agosto

24 a 28 em Vitória
Setembro

21 a 25 em Florianópolis
Outubro

5 a 9 em Natal e 26 a 30, em
Belém

Novembro e Dezembro:
30 nov a 4 dez e 6 a 9 dez,

ambas em Belém.

Atuação do companheiro Luiz Queiroz no Comitê Permanente Nacional sobre Condições e Meio Ambiente de
Trabalho na Indústria da Construção tem sublinhado importância da iniciativa no combate aos acidentes

Os Fóruns Regionais serão uma
excelente oportunidade para que as
entidades possam contribuir, dando

maior visibilidade à experiência local
na luta por melhorias concretas nos

canteiros de obras.
1º Fórum - Norte: de 25 a 29 de

junho em Manaus - AM;
2º Fórum - Centro Oeste: de 22 a

26 de julho em Campo Grande - MT;
3º Fórum - Sudeste: de 24 a 28

de agosto em Vitória - ES;
4º Fórum - Sul: de 21 a 25 de

setembro em Florianópolis - SC
(podendo haver alteração do local
para o Paraná, provavelmente Foz

do Iguaçu);
5º Fórum - Nordeste: de 5 a 9 de

outubro em Natal - RN;
Os encontros serão realizados em 2

dias (dentro dos períodos acima)
sendo acertadas as datas com os

locais onde serão realizados os
fóruns. Na mesma semana e local

serão realizadas as reuniões prepa-
ratórias do VI CMATIC pela Comis-

são Técnica-Executiva.

A informação é nossa arma contra a manipulação dos donos da mídia.
Envie notícia, foto, sugestão para conticom@conticom-cut.org.br

LEVANTE A VOZ CONTRA A EXPLORAÇÃO!

O próximo Congresso sobre Con-
dições e Meio Ambiente de Trabalho
na Indústria da Construção (CMATIC)
será realizado na cidade de Belém do
Pará, em dezembro de 2009. Desde
já, cabe aos Sindicatos da categoria
municiarem a atuação da nossa re-
presentação, para que possamos oxi-
genar o debate com dados e infor-
mações da nossa base.

PREPARAR O VI CONGRESSO
SOBRE CONDIÇÕES E MEIO
AMBIENTE DE TRABALHO

A criação de um
Comitê de Segu-
rança e Saúde no
Trabalho em todos
os canteiros de
obras do país é uma
das propostas de-
fendidas pela Con-
ticom/CUT no CPN
(Comitê Permanen-
te Nacional sobre
Condições e Meio
Ambiente de Traba-
lho na Indústria da Construção).

O CPN é uma instância tripartite,
composta de três a cinco representan-
tes titulares do governo, dos empre-
sários e dos trabalhadores, sendo fa-
cultada a convocação de representan-
tes de Entidades Técnico-Científicas ou
de profissionais especializados, sem-
pre que necessário.

De acordo com Luiz Carlos de Quei-
roz, secretário geral do Sindicato dos
Trabalhadores da Construção de Mogi
das Cruzes e representante da Conti-
com no CPN, a formalização e estrutu-
ração de Comitês de Saúde e Seguran-
ça nos locais de trabalho é um elemen-
to essencial para que o setor possa vi-
rar a trágica página de lesões, mutila-
ções e mortes que vitimam seus empre-
gados. “Entre outros, temos conversa-
do com técnicos dos ministérios da Saú-
de e da Previdência sobre os impactos
positivos que esta decisão preventiva
teria  para os operários do setor e suas
famílias, mas também para o país. Pre-
cisamos urgentemente garantir condi-
ções dignas, seja nos canteiros ou nas
frentes de trabalho, onde milhares vêm
sendo vitimados pela ganância de maus
patrões que colocam o lucro acima da
vida”, declarou Luiz.

Na avaliação de Waldemar de Olivei-
ra, a medida já pode ser colocada em
prática nas obras do Programa de Ace-
leração do Crescimento: “Entre as con-
trapartidas sociais que o governo preci-
sa estabelecer nas obras do PAC está a
conformação destes Comitês, assegu-
rando mais eficiência na prevenção de
acidentes. O trabalhador não é uma peça
descartável, merece respeito e atenção”.

FIQUE DE OLHO NOS
FÓRUNS REGIONAIS

CONFIRA AS REUNIÕES
DA COMISSÃO TÉCNICA

Luiz de Queiroz



Reunida nos dias 17 e 18 de fevereiro, em São
Paulo, a Direção Executiva Nacional da CUT,
aprofundou a reflexão sobre a crise mundial, de-
liberando que no próximo período sua principal
tarefa é "Enfrentar a crise ampliando a luta de
classe e organizando a transição para um novo
moadelo de desenvolvimento".

Para a CUT, essa crise expressa, em primeiro
lugar, a crise do capitalismo e da sua atual ex-
pressão neoliberal, que é calcado, entre outros,
na liberalização financeira e comercial”. Os res-
ponsáveis por essa crise internacional são aque-
les que implementaram em vários países do mun-
do, inclusive no Brasil, com FHC/PSDB/DEM, as
políticas neoliberais do Consenso de Washington.
Esse modelo de Estado mínimo com pouca ou
nenhuma regulamentação, privatizações, absolu-
tos privilégios ao capital especulativo e financeiro,
ataques aos direitos trabalhistas e desregulamen-
tação das relações de trabalho, da lógica de que
o mercado resolveria tudo, desmoronou. Está em
disputa um novo modelo de desenvolvimento para
o mundo e para o Brasil”,sublinha o documento.

A CUT avalia que “o impacto dessa crise inter-
nacional no Brasil atinge os setores econômicos
de forma diferenciada e, mesmo nesses setores,
atinge diferenciadamente as empresas. Por isso,
rejeita qualquer acordo amplo que, utilizando-se
do pretexto da crise, busque retirar direitos para
ampliar os lucros. É isto que tem acontecido com
os empresários que aproveitando-se desse mo-
mento, oportunisticamente, efetuam ajustes em
suas empresas. Outros, fiéis ao espírito de ma-
nada e à ganância, apressam-se em discutir pro-
postas que implicam em redução de salários, ou
de suspensão do contrato de trabalho como a
primeira e única medida para enfrentar a crise”.

 "Por isso, reafirmamos que a melhor respos-
ta para a complexidade do momento é a defesa
do desenvolvimento com emprego, geração de
renda e a defesa dos direitos da classe trabalha-
dora, com a participação da sociedade no con-
trole das diversas esferas econômicas e sociais.
A inclusão social, a participação popular e a va-
lorização do trabalho são os pilares para que o
Brasil se consolide como um país de todos e de
todas”, esclarece a direção cutista, reiterando
que  "o fim do superávit primário, da lei de res-
ponsabilidade fiscal e a diminuição dos juros são
medidas essenciais para enfrentar a crise".

A CUT, e o conjunto de suas entidades filiadas,
deve eleger uma plataforma que atenda pelo me-
nos três frentes estratégicas. Em primeiro lugar,
essa agenda precisa servir para pressionar o Go-
verno federal, estaduais e municipais a alterar o
padrão de intervenção do Estado brasileiro e, ao
mesmo tempo, o modelo de desenvolvimento ora
em curso. A segunda necessidade estratégica é a
capacidade de convocação daqueles que tem com-
promisso popular, as forças de esquerda e partidos
políticos desse campo. O terceiro imperativo des-
sa agenda é a sua inserção na base social organi-
zada pela CUT. Isso quer dizer que temos que con-
centrar esforços do conjunto da CUT, em seu sen-
tido mais amplo (direções e base social).

“ENFRENTAR A CRISE AMPLIANDO A LUTA DE CLASSE E ORGANIZANDO
A TRANSIÇÃO PARA UM NOVO MODELO DE DESENVOLVIMENTO”

Resolução da Executiva Nacional da CUT sublinha que a melhor resposta para a crise é a luta pelo
desenvolvimento com emprego, geração de renda e a defesa dos direitos da classe trabalhadora

JOÃO PESSOA: BOM AUMENTO REAL OU
GREVE GERAL A PARTIR DE 2 DE MARÇO

Sem avanço nas negociações salariais e na melhoria das cláusulas sociais
de alimentação, transporte e segurança, os trabalhadores da construção de
João Pessoa aprovaram por unanimidade o indicativo de greve geral por tempo
indeterminado a partir de 2 de março.

A Assembléia Geral ocorrida na noite de quarta-feira (18) contou com a pre-
sença de mais de 500 trabalhadores e rechaçou os insignificantes  7,5% de
reajuste propostos pelos empresários. "É humilhante para a nossa categoria
saber que estamos reivindicando nosso direito de um salário justo enquanto os
empresários se negam a pagar os 12% de aumento que teve o salário mínimo",
desabafou o diretor do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção
(Sintricom), Demontier Henriques.

De acordo com a Assembléia, a direção do Sindicato deverá encaminhar,
junto ao Ministério do Trabalho, a decisão de finalização das negociações para
que a greve seja deflagrada. "Por mais de onze vezes buscamos o diálogo
pacífico com os empresários sem obtermos êxito. Agora os trabalhadores que-
rem partir para a luta de forma a garantir salário justo e melhores condições de
sobrevivência", relata o tesoureiro do Sintricom e diretor de Imprensa e Comu-
nicação da Conticom, Paulo Marcelo de Lima.

Fortemente mobilizada, categoria manda recado para o Sindicato patronal

BOLÍVIA NAS RUAS E URNAS CONTRA O IMPERIALISMO:
LIVRO INFORMA SOBRE O QUE A MÍDIA TENTA ESCONDER

O livro Bolívia nas ruas e urnas contra o Imperialismo
(Editora Limiar, 112 páginas, R$ 20,00), do assessor de
Comunicação da CUT Nacional, Leonardo Wexell Severo,
traz uma compilação de matérias e entrevistas, fruto de
reportagens recentes com autoridades e lideranças dos
movimentos sociais, realizadas nas cidades de La Paz,
Santa Cruz e Tarija.

Para a consulesa Shirley Orozco, "o livro possibilita o
acesso a ‘outra informação', dando subsídios para uma ava-
liação mais precisa sobre a realidade boliviana, geralmente
invisibilizada pelos meios de comunicação no Brasil, forma-
dores ou deformadores importantes da opinião pública".

"Bolívia nas ruas e urnas contra o imperialismo reafir-
ma o compromisso com a integração latino-americana, com a luta pela sobe-
rania, com a independência e o desenvolvimento, com a justiça e os direitos
dos povos à sua auto-determinação, livres das amarras de patrões, nacionais
ou estrangeiros", afirma João Antonio Felício, secretário de Relações Interna-
cionais da CUT, que faz a apresentação do livro.

Mais informações - www.editoralimiar.com.br


