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QUALIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO SÃO PRIORIDADES
NAS NEGOCIAÇÕES COM GOVERNO E EMPRESÁRIOS
Secretário de Formação da Conticom/CUT,  Waldir
Maurício da Costa Filho sublinha importância da
Comissão tripartite de Qualificação e Certificação
dos Trabalhadores da Construção - que conta com
a participação dos Ministérios do Trabalho e das
Cidades - para “fazer a inclusão, combater a
informalidade e dar oportunidade de acesso a
milhões de operários desprovidos de direitos”

Representam 21,3% do total de trabalha-
dores acidentados no Brasil

72% dos trabalhadores nunca realizaram
cursos ou treinamento
80% possui menos de quatro anos de
estudo
20% são analfabetos

ELEVADA ROTATIVIDADE

56,5% estão há menos de um ano na
empresa
47% há menos de cinco anos no setor
BAIXOS SALÁRIOS

50% ganham menos de dois mínimos

BAIXA CAPACITAÇÃO E ESCOLARIDADE

ALTO ÍNDICE DE ACIDENTES

Estudo Capacitação e Certificação Profissional da Construção Civil
Escola Politécnica da USP - Departamento de Engenharia Civil

Abramat - Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção
Outubro de 2007

GARRA E MOBILIZAÇÃO EM JOÃO PESSOA
CONQUISTAM AUMENTO DE 12% NO PISO

Liderados pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Cons-
trução (Sintricom), os companheiros de João Pessoa conquista-
ram nesta semana reajuste de 12% no piso salarial, mais de 4%
de aumento real. O avanço beneficia 95% da categoria, sendo
comemorado por ajudantes e pedreiros, carpinteiros e armadores,
colocando ânimo novo nos canteiros de obras. Conforme o tesou-
reiro do Sintricom e diretor de Imprensa e Comunicação da Conti-
com, Paulo Marcelo de Lima, foram realizadas duas dezenas de
assembléias nas empresas, onde os operários aprovaram o índi-
ce.

Prezados companheiros, a fim de dar maior visi-
bilidade às denúncias sobre as péssimas condições
de segurança nos locais de trabalho, como cantei-
ros de obras e fábricas de móveis, a Conticom está
reunindo fotos de acidentes fatais.

Para que a morte de tantos companheiros não
seja em vão e não virem um índice perdido numa
mera estatística, precisamos de seus nomes, das
datas de nascimento, das localidades em que vivíam
e uma breve descrição dos acidentes e as datas
em que ocorreram. Além disso, seria muito impor-
tante se junto com a foto do companheiro morto,
pudéssemos divulgar a foto de seus familiares.

Envie o material por correio para a Conticom ou
pelo conticom@conticom-cut.org.br

FOTOGRAFIAS DE ACIDENTES VÃO
DAR VISIBILIDADE ÀS DENÚNCIAS

Falar sobre o emprego no Ramo da construção é
falar em baixa capacitação, elevada rotatividade, bai-
xos salários, alto índice de acidentes e enorme
informalidade (ver quadro ao lado). Sem registro em
carteira, milhões de operários viram presa de empre-
sários a quem sobra capital e falta escrúpulos.

Para o secretário de Formação da Conticom/CUT,
Waldir Maurício da Costa Filho, que representa a en-
tidade na Comissão Tripartite de Qualificação e
Certificação dos Trabalhadores da Construção - for-
mada por representantes do governo, trabalhadores
e empresários -, um dos grandes desafios colocados
na mesa é “fazer a inclusão, combater a informalidade
e dar oportunidade de acesso a milhões de operários
que, sem a carteira assinada, virão cidadãos despro-
vidos de direitos”.

Waldir, que também é secretário de Formação do
Sintraconst de Vitória, acredita que as reuniões em
Brasília, com a presença dos Ministérios do Trabalho
e das Cidades, vão permitir que se faça uma aborda-
gem mais ampla do setor, a partir de um diagnóstico
pormenorizado dos problemas que o afligem. Daí a
importância de que os Sindicatos e Federações envi-
em contribuições e denúncias, ressaltou, para que a
representação dos trabalhadores aponte soluções com
base em situações específicas.


