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CUT E CONTICOM EXIGEM TRABALHO DECENTE CONTRA AS
LONGAS JORNADAS, A INFORMALIDADE E A DISCRIMINAÇÃO
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Formação, organização no local de trabalho e negociação coletiva são essenciais, apontam lideranças

Luiz Carlos de Queiroz (à esq.), da Conticom, na Oficina da CUT para construção de uma agenda positiva
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Os dirigentes que participaram da ofi-
cina da CUT para construção de uma

Agenda do Trabalho Decente, realizada na
quarta-feira (11), elegeram a formação, a
organização dos trabalhadores no local de
trabalho e a negociação coletiva como fun-
damentais para defender o emprego digno.

Discriminação, jornadas extenuantes,
assédio moral, migrantes submetidos a
situações degradantes e terceirização
como forma de eximir os patrões das res-
ponsabilidades. Um a um os relatos se
multiplicavam, dando a dimensão do es-
cárnio a que é submetida a classe traba-
lhadora de Norte a Sul do país, vítimas da
falta de fiscalização e da impunidade.

DENÚNCIAS - Conforme explicou o se-
cretário de Políticas Sociais da Conticom
(Confederação Nacional dos Sindicatos de
Trabalhadores nas Indústrias da Constru-
ção e da Madeira), Luiz de Queiroz, o pro-
blema da fiscalização é particularmente
grave no setor. “A Norma Regulamentado-
ra (NR 18) – que estabelece diretrizes de
segurança na indústria da construção – é
uma das melhores normas brasileiras, mas
temos dificuldade para que seja cumpri-
da. Faltam fiscais e isso faz com que de-
morem muito para investigar nossas de-
núncias. Quando chegam na obra não en-
contram mais ninguém porque ela já aca-
bou e o companheiro foi transferido para
outra”, declarou.

EMPREGO - Com a crescente oferta
de trabalho na construção civil, resultado

dos investimentos do Programa de Acele-
ração do Crescimento (PAC); do Minha
Casa, Minha Vida; e do próprio aumento
do crédito para o setor, Luiz de Queiroz
destacou que os sindicatos têm promovi-
do mobilizações e conquistado avanços
nas convenções coletivas, mas a
informalidade no ramo ainda é grande e
atinge cerca de 60% do pessoal. Também
é possível encontrar pessoas vivendo em
situação completamente inadequada.

DIGNIDADE - “O alojamento é a ques-
tão mais precária nos canteiros de obra.
Temos uma norma que determina como
devem ser os locais onde ficam os operá-
rios nos canteiros, mas muitos emprega-
dores burlam isso alugando casas longe
da obra onde 10 trabalhadores chegam a
dividir um único cômodo. Estamos lutan-
do para fazer com que esses espaços
também sejam considerados alojamen-
tos”, explicou.

A oficina terminou com a apresentação do cronograma do Projeto de Pesquisa,
Formação e Ação Sindical no fomento da Agenda do Trabalho Decente, feita pelo coor-
denador da secretaria nacional de formação da CUT, Martinho da Conceição.  Uma
pesquisa junto aos ramos da construção civil, transporte, comércio e serviços, vestuá-
rio, telecomunicações e rurais (assalariados), com maiores índices de trabalho precá-
rio, reunirá dados para a construção de indicadores de déficit de trabalho decente.

Em parceria com a OIT, a CUT qualificará dirigentes sindicais para atuarem como
formadores e para a construção de processos permanentes de mobilização e nego-
ciação. “Com essa iniciativa, consolidamos a ideia de avançar cada vez mais na
inclusão dos ramos no processo de formação e gestão”, disse Martinho da Concei-
ção, coordenador da Secretaria Nacional de Formação da CUT.

A secretária de Relações de Trabalho da CUT Denise Motta Dau, destacou que
a entidade sempre se baseou em um tripé formado por negociação, mobilização e
conquista. “Esse debate do diálogo social significa a fase de negociação, porque
sem a mobilização a conquista não vem. E para conquistarmos precisamos nos
qualificar para a agenda de trabalho decente de maneira mais eficaz. Caso os traba-
lhadores não estejam organizados, especialmente nesse momento em que o país
está em disputa, a corda penderá para o lado do empregador e do capital”, definiu.

SECRETARIAS DE FORMAÇÃO E RELAÇÕES DO
TRABALHO PREPARAM PROJETO DE PESQUISA



SINDICALISTAS DO RAMO DA CONSTRUÇÃO UNIFICAM
AGENDA EM DEFESA DOS DIREITOS NA AMÉRICA DO SUL
Conticom participou do encontro realizado durante o Fórum Social das Américas, em Assunção, no Paraguai

CATEGORIA DERROTA CHAPA APOIADA PELA CTB E REELEGE DIREÇÃO CUTISTA
NA ELEIÇÃO DO SINDICATO DA CONSTRUÇÃO PESADA DE ANGRA DOS REIS-RJ

A chapa cutista Unidos pelos traba-
lhadores, encabeçada pelo atual 1º se-
cretário do Sindicato dos Trabalhadores
da Construção Pesada de Angra dos
Reis, Marcelo Vidal de Oliveira, saiu-se
vitoriosa na eleição para a diretoria da
entidade, derrotando a chapa de oposi-
ção ligada à CTB.

PARTICIPAÇÃO - O pleito teve a par-
ticipação de cerca de 60% dos sindi-
calizados, quórum considerado muito
bom. A apuração foi realizada na terça

(10) e contou coma presença do presidente
da CUT-RJ, Darby Igayara.

DISPUTA - Para o atual presidente do
sindicato e integrante da chapa cutista,
Donato Borges, a eleição foi disputada,
mas tranqüila. Para ele, que será o 1º
secretário da gestão a ser empossada no
início de setembro, o objetivo agora é in-
tensificar a atuação do sindicato na Usina
Nuclear, sobretudo em Angra 3, onde só a
construtora Andrade-Gutierrez mantém
mais de mil trabalhadores.

"A usina nucelar é a nossa maior base,
com cerca de 90% dos associados, mas
a grande maioria dos trabalhadores ainda
não está sindicalizada e nosso desafio é
trazê-los para o sindicato", afirmou Dona-
to. Entre os inúmeros projetos da nova
gestão, o presidente eleito, Marcelo Vidal
de Oliveira, adianta quais serão as priori-
dades: "Vamos dar continuidade ao tra-
balho da atual diretoria, intensificar as vis-
torias nos locais de trabalho e ampliar os
serviços médico e jurídico do sindicato".

O secretário de Relações Internacionais da Conticom/CUT, Domingos
Oliveira Davide (de vermelho), participou ativamente das atividades
do Fórum Social das Américas, realizado em Assunção, Paraguai, de
11 a 15 de agosto. Embaixo, o secretário de Relações Internacionais

da CUT, João Felício, na mesa que debateu a nova conjuntura sindical

O secretário de Relações Internacionais
da Conticom/CUT, Domingos Oliveira

Davide, presidente do Sintracom de Curiti-
ba, representou os trabalhadores da cons-
trução no Fórum Social das Américas, re-
alizado de 11 a 15 de agosto em Assun-
ção, capital do Paraguai.

DOMINGOS- Além de mesas de de-
bates sobre a conjuntura do continente e
o papel dos movimentos sociais no apro-
fundamento das transformações em cur-
so, explicou Domingos, ocorreram even-
tos específicos coordenados pela CSA
(Confederação Sindical dos Trabalhado-
res das Américas), onde as lideranças pre-
sentes puderam trocar experiências e
aprofundar seus conhecimentos a respei-
to da realidade do Ramo. Um dos temas
que será desenvolvido em conjunto com
a Coordenadora das Centrais Sindicais do
Cone Sul (CCSCS) e com o apoio da FNV
é um levantamento detalhado sobre as
condições de trabalho, focando nas debi-
lidades, para que sirvam de insumos  e
se traduzam em pautas a serem negocia-
das com os governos da região. Outra
pesquisa será feita com apoio da Interna-
cional da Construção e da Madeira (ICM),
a fim de se levantar de forma pormenori-
zada as atividades das multinacionais no
Mercosul. Conforme Domingos, estes são
passos essenciais para se avançar na
consolidação de direitos e no combate à
precarização, já que não será a delibera-
ção de uma ou outra entidade, mas de
todo o sindicalismo da região.

AVANÇAR, SEMPRE! - Na avaliação
do secretário de Relações Internacionais
da CUT, João Felício, o evento apontou
que “o fortalecimento do papel do Esta-
do, com a ampliação do crédito, redistri-
buição de renda e aumento real de salári-
os deve ser cada vez mais a nossa res-
posta ao aprofundamento da crise da glo-
balização neoliberal”. “Estamos numa fase
de disputa de projetos, onde o retorno ao
passado não nos interessa. Daí a impor-
tância da mobilização unitária”, frisou.


