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CONTICOM REFORÇA AÇÃO SINDICAL JUNTO À FEDERAÇÃO E
SINDICATOS DA CONSTRUÇÃO E DA MADEIRA DA AMAZÔNIA
Dirigentes estiveram em Manaus e Itacoatiara debatendo projetos como o da Copa 2014 e iniciativas para reforçar
o protagonismo da categoria na política regional e na luta por melhores condições de vida e trabalho para todos

Dando continuidade ao
projeto de enraiza-

mento da Conticom/CUT
nas regiões junto às suas
entidades de base, o se-
cretário de Políticas Sindi-
cais e Sociais, Luiz Car-
los de Queiroz, e o de Fi-
nanças, Valdemir Oliveira
(Popó) visitaram na sema-
na passada o Estado do
Amazonas, onde se reuni-
ram com as lideranças da
Federação e dos Sindica-
tos da Construção Civil e
da Madeira de Manaus e
Itacoatiara, importante
pólo madeireiro.

“Além do companheiro
Benony Pereira (Mame-
de), que é o presidente da
nossa Federação e secre-
tário geral do Sindicato de
Manaus, estivemos em
Itacoatiara com os compa-
nheiros Romário e Queila,
debatendo a importância
de projetos como o da
Copa de 2014, que vão im-
pactar muito positivamen-
te as localidades, poten-
cializando ainda mais a
geração de empregos e a
própria valorização dos profissionais”, de-
clarou Luizinho.

INTEGRAÇÃO - Segundo Popó, a ideia
é aglutinar todos os Sindicatos para que
possam realizar o melhor trabalho possível
de conscientização, organização e mobili-
zação dos operários, a fim de que as enti-
dades cutistas sejam cada vez mais um
ponto de referência, coesão, luta e conquis-
ta.

Na oportunidade, os dirigentes também
dialogaram sobre a necessidade de conti-
nuar fortalecendo a rede de comunicação
sindical da Conticom, com maior presen-
ça da região na página da internet e nos
boletins, dando a real dimensão dos avan-
ços obtidos no Norte do país. “Esta pre-
sença da Conticom na região é muito im-
portante para fortalecer nossa Fetracom e
nossos Sindicatos, a fim de expandir a qua-
lidade de um trabalho que é feito em prol
da categoria”, destacou Mamede.

CAPITAL DA COPA - Conforme o pre-
sidente da Federação, o fato de Manaus
ser uma das capitais que receberá os jo-
gos da Copa de 2014 já está tendo refle-
xos grandes, havendo falta de profissionais
como pedreiros e carpinteiros. Diante dis-
so, está havendo um investimento, junto
com o goveno do Estado, em qualificação
profissional: “nós fornecemos o local, a me-
renda e o vale-transporte e o Estado contri-
bui com os professores e o material didáti-
co. Assim, formamos três turmas de 40
alunos e nesta segunda-feira iniciamos uma
nova turma de 40”.

MADEIRA CERTIFICADA - Acompa-
nhando de perto tudo o que diz respeito à
qualificação, dirigentes da região participam
de 19 a 22 de outubro em Belém de um
curso sobre Madeira Certificada, cujos
ensinamentos sobre a floresta depois são
repassados para o conjunto das entidades
sindicais.

Luiz Carlos de Queiroz (Secretário de Políticas
Sindicais e Sociais) e Valdemir Oliveira (Secretário
de Finanças): Conticom/CUT presente no Norte

Benony Pereira (Mamede),
presidente da FETRACOM/CUT-AM



O total de pessoas encontradas em
situação de trabalho análoga à es-
cravidão no Paraná aumentou

170% nos últimos cinco anos, segundo
informações do Ministério do Trabalho e
Emprego e Pastoral da Terra. Em 2005,
quando esse tipo de dado começou a ser
coletado, 82 trabalhadores foram “liberta-
dos” por fiscais. Já no ano passado esse
número subiu para 227.

A maioria dos flagrantes no estado
sempre ocorreu em setores como o
extrativismo de madeira (pínus e eucalipto)
e a agricultura, em especial na cultura de
erva-mate. Mas, nesse ano, a construção
civil passou a aparecer nas estatísticas
desse tipo de irregularidade. Segundo o
Ministério Público do Trabalho (MPT), um
terço das 150 pessoas flagradas em
regime escravo no Paraná, até setembro
de 2010, estava na construção civil.

ABSURDO - Somente em uma obra,
em abril, o MPT identificou e libertou 33
trabalhadores oriundos do Piauí e do
Maranhão. Eles haviam sido atraídos por um
salário superior a R$ 1,6 mil, mas viviam em
uma pequena residência com esgoto a céu
aberto e sem ventilação. Além disso, al-
guns deles tiveram que pagar pela alimen-
tação, moradia e equipamentos de prote-
ção individual.

PROCURADORIA - De acordo com o
procurador Glaucio de Araújo Oliveira, ca-
sos como esse começaram a se tornar co-
muns na construção civil. “Com o avanço
do setor e a falta de mão de obra, esse tipo
de situação tende a aumentar. O que tem
acontecido é a terceirização do serviço e,
às vezes, a empresa que é contratada ain-
da repassa para outra o recrutamento dos
trabalhadores. Assim, quem é responsável
não consegue ter o controle e de certa for-
ma se exime dos problemas”. Oliveira con-
ta que as infrações mais comuns são alo-
jamentos irregulares, jornada de trabalho
excessiva, locais inadequados para alimen-
tação e registro em carteira de salário infe-
rior ao que é pago aos funcionários.

O mercado imobiliário
de Curitiba está aquecido
e o crescimento do setor
faz com que as grandes
construtoras, como a
Gafisa e a MRV, tenham
que contratar funcionários
de outras cidades e até
mesmo de outros estados.
É justamente aí que co-
meça a encrenca. Os tra-
balhadores “estrangeiros”
estão sendo instalados
em locais que sequer da para chamar
de alojamentos. São ambientes total-
mente inadequados e que colocam os
trabalhadores em condições desumanas.
Falta tudo, desde lençóis a mesas para
as refeições, em claro desrespeito a
Norma Regulamentadora nº 18.

PRESSÃO - O Sintracon Curitiba está
atento a esses problemas. Há negocia-
ção agendada com a Gafisa para deba-
ter a questão dos alojamentos. O Sindi-
cato também vai debater com outras em-
presas. Caso o problema não seja solu-
cionado, vai oferecer denúncia ao Minis-
tério Público do Trabalho [MPT].

NR-18 - Esta Norma Regulamentado-
ra (NR) estabelece diretrizes de ordem

Foi o que ocorreu em uma grande cons-
trutora de Curitiba, que sofreu mais de 40
autos de infração trabalhista. Dentre eles,
falta de regularização sanitária dos can-
teiros de obras, alojamentos precários,
registro em carteira irregular e falta de
exames de saúde dos funcionários. A si-
tuação levou o MPT a abrir uma ação con-
tra a empresa. Segundo o procurador, a
construtora não foi autuada por trabalho
degradante ou análogo à escravidão, mas
há indícios de que houve esse tipo de si-
tuação. “Só é possível dizer que houve tra-
balho análogo à escravidão quando é feito
o flagrante. Nesse caso há indícios, mas

não foi configurado o crime”, diz.
De acordo com o Sindicato dos Traba-

lhadores na Construção Civil do Paraná
(Sintracon), o número de pessoas em si-
tuação de trabalho degradante no estado
pode ser ainda maior do que o registrado
até agora pelo MPT. “Em nossas fiscali-
zações já encontramos mais de 200 fun-
cionários nessa situação. Na maioria dos
casos, conseguimos fazer acordos com
as empresas para a regularização, mas
algumas vezes protocolamos denúncias
junto aos órgãos competentes”, diz o pre-
sidente do Sintracon, Domingos de Oli-
veira David.

“ESCRAVIDÃO” NA CONSTRUÇÃO CRESCE NO PARANÁ
Número de trabalhadores em situação degradante cresce 170% no Estado em cinco anos

OPERÁRIOS SÃO INSTALADOS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES

administrativa, de planejamento e de or-
ganização, que objetivam a implementa-
ção de medidas de controle e sistemas
preventivos de segurança nos processos,
nas condições e no meio ambiente de
trabalho na Indústria da Construção.

ATENÇÃO - Os canteiros de obras de-
vem dispor de: a) instalações sanitárias;
b) vestiário; c) alojamento; d) local de re-
feições; e) cozinha, quando houver pre-
paro de refeições; f) lavanderia; g) área
de lazer; h) ambulatório, quando se tra-
tar de frentes de trabalho com 50 (cin-
qüenta) ou mais trabalhadores.

As áreas de vivência devem ser
mantidas em perfeito estado de conser-
vação, higiene e limpeza.

Brincadeira, bagunça e muita diversão. Assim foi o Dia
das Crianças dos filhos e filhas dos trabalhadores da cons-
trução civil de Curitiba e Região Metropolitana. A festa pro-
movida pelo Sintracon reuniu duas mil pessoas, entre
pequeninos e adultos, na Sede Campestre de Colombo.

PARQUE INFANTIL - Para animar pra valer o dia, o
Sintracon organizou o almoço e, depois, muita pipoca e al-
godão doce. Também houveram muitos brinquedos infláveis,
touro mecânico, gincanas e até um camarim de pintura. O
evento serviu para inaugurar, de fato, o novo parque infantil
da Sede Campestre.

O Dia das Crianças já é uma tradição da gestão
Sintracon na Luta, pois os dirigentes acreditam que, além
da luta em defesa e ampliação dos direitos dos trabalhado-
res, o Sindicato também é um espaço para reunir a família
e promover a confraternização entre os associados.

SINTRACON DE CURITIBA REÚNE DUAS MIL PESSOAS EM FESTA NO DIA DAS CRIANÇAS



Reunidas na quarta-feira (13 de outu-
bro), na capital paulista, as principais li-
deranças das seis centrais sindicais (CUT,
Força, CGTB, CTB, NCST e UGT) decidi-
ram ampliar a mobilização em defesa da
candidata da coligação Para o Brasil Se-
guir Mudando, Dilma Rousseff.

De acordo com os dirigentes sindicais,
além da manutenção da política de valori-
zação do salário mínimo, acordada com
as centrais até 2023, e que já garantiu um
aumentos acima da inflação, benefician-
do mais de 43 milhões de trabalhadores,
Dilma se comprometeu com a ampliação
dos investimentos sociais e em
infraestrutura, essenciais para a geração
de milhões de novos empregos.

MENTIRAS - Os sindicalistas também
reafirmaram o caráter “mentiroso” da cam-
panha veiculada pelo candidato do PSDB,

CENTRAIS: PROJETO TUCANO É OPOSTO AO DOS TRABALHADORES

José Serra, que tem uma trajetória intei-
ramente contrária aos interesses dos tra-
balhadores, como comprovou o estudo do

Departamento Intersindical de Assessoria
Parlamentar (DIAP), em que demonstra
que o candidato obteve nota 3,75 em sua
“performance” na Assembleia Nacional
Constituinte.

TRAÍRA - Serra votou contra a redução
da jornada de trabalho para 40 horas e con-
tra a estabilidade no emprego. Quando hou-
ve o confronto no plenário e a classe traba-
lhadora necessitava de apoio, negou seu
voto a inúmeras bandeiras essenciais como
o direito de greve ao servidor público; ne-
gou seu voto pelo abono de férias de 1/3
do salário; pelo aviso prévio proporcional;
pela estabilidade do dirigente sindical; para
garantir 30 dias de aviso prévio; pela garan-
tia do salário mínimo real; tendo votado ain-
da contra a implantação de Comissão de
Fábrica nas indústrias e contra o monopó-
lio nacional da distribuição do petróleo.

FHC e José Serra: o
passado quer voltar

O presidente chileno
Sebastien Piñera quer se
fazer de herói do resgate
dos mineiros, presos por-
mais de dois meses numa
mina, mas ele é duplamen-
te algoz dos trabalhadores
daquele país. Em primeiro
lugar, porque seu governo
não controla as condições
de exploração da força de
trabalho, nem sequer do
segmento mais importante
da economia chilena. As
condições subumanas de
trabalho dos sofridos minei-
ros, principais produtores
das riquezas fundamentais
do país, não encontram ne-
nhum controle dos órgãos
do governo, além de que,
com a quebra da empresa
que os superexplora, nem
sequer seus direitos básicos estão ga-
rantidos.

Mas de uma outra forma também
Piñera é responsável pelas condições de
trabalho dos trabalhadores chilenos. Ele
é irmão de José Piñera – cujo grupo eco-
nômico é proprietário da LAN Chile, que
acaba de comprar a TAM – tristemente
famoso por ter introduzido a chamada
lei de “flexibilização laboral”, com a co-
nhecida cantilena de que, diminuindo os

custos de contratação da mão de obra -
às custas dos direitos dos trabalhadores
– se expandiria o mercado de trabalho e
diminuiria o desemprego.

Utilizou a enganosa expressão “flexi-
bilização”, para expropriar direitos traba-
lhistas, a começar pelo contrato com car-
teira de trabalho, o emprego formal. A
maioria dos trabalhadores foram jogados
na informalidade. Submetidos a condi-
ções ilimitadas de exploração.

Usam duas palavras
enganadoras: flexibilidade
e informalidade, que se-
duzem (as preferimos à
inflexibilidade e à formali-
dade), mas neste caso
seu verdadeiro conteúdo
é: precariedade das con-
dições de trabalho. É tra-
balhar sem contrato, sem
possibilidade de apelar à
Justiça, de associar-se,
de ter uma identidade so-
cial.

Essa política, nascida
na ditadura do Pinochet,
foi se associando a todos
os governos neoliberais
na América Latina, fazen-
do com que a maioria dos
trabalhadores do continen-
te passasse a estar sub-
metidos à precariedade

laboral, a não ter contrato de trabalho.
O governo tucano de FHC-Serra ado-

tou essa política, com os mesmos me-
canismos e argumentos do José Piñera
e da ditadura pinochetista, causando ní-
veis de exploração da força de trabalho
(extração da mais valia), de desempre-
go aberto e camuflado, de precariedade,
jamais vistos no Brasil.

EMIR SADER, na Carta Maior

MINEIROS CHILENOS: VÍTIMAS DA FLEXIBILIZAÇÃO LABORAL

Resgatados, demitidos  e sem salário

FRANÇA MOBILIZA MAIS DE 3,5 MILHÕES CONTRA ATAQUE ÀS APOSENTADORIAS
Mais de três milhões e meio de

trabalhadores – operários, funcionários
públicos, do transporte, dos meios de
comunicação, trabalhadores do setor
privado, enfermeiros –, acompanhados
por estudantes universitários e
secundaristas, se manifestaram em
cerca de 250 cidades da França para

protestar contra a decisão tomada pelo
governo de Nicolas Sarkozy de passar a
idade da aposentadoria de 60 para 62
anos.

“Foi a maior jornada de protestos
contra a reforma que pretende esvaziar as
aposentadorias e as pensões. O povo
francês não aceita esse achincalhe e o

movimento sindical, com uma unidade
exemplar, foi um instrumento chave dos
trabalhadores para expressar essa
revolta”, disse Bernard Thibault,
secretário-geral da Confederação Geral
do Trabalho, maior central da França,
sobre a greve geral e mobilizações que
tomaram o país na terça-feira (12).
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DESNACIONALIZAÇÃO: A MARCA DO DESGOVERNO FHC/SERRA


