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A página www.copa2014.org.br traz
informações importantes que podem aju-
dar os sindicalistas na tarefa de acom-
panhar o desenvolvimento da preparação
da Copa do Mundo de Futebol e desen-
volver ações preventivas.

Entre as últimas notícias seleciona-
das está a de que pequenos empresári-
os do Rio Grande do Sul já se preparam
para a Copa, com sete hotéis do municí-

WWW.COPA2014.ORG.BR SERVE DE FONTE DE INFORMAÇÃO SOBRE O MUNDIAL
pio de Bento Gonçalves, na serra gaúcha,
tendo assinado contrato com a FIFA para
hospedar jogadores e comissões técni-
cas no próximo mundial.

DINHEIRAMA - “Estima-se que o even-
to vá movimentar R$ 183 bilhões, dinheiro
que não ficará concentrado apenas nas
localidades onde acontecerão os jogos
(grandes cidades como São Paulo, Rio
de Janeiro e Porto Alegre), mas se esten-

derá também às subsedes, cidades um
pouco menores, próximas aos municípi-
os onde acontecerão as partidas, nas
quais técnicos e jogadores ficarão hos-
pedados e realizarão seus treinamentos.
Hotéis de outros municípios gaúchos,
como Caxias do Sul e Gramado, tam-
bém já assinaram contrato com a FIFA
e iniciaram os preparativos para receber
a Copa em 2014”.

Jacy, Luizinho (Conticom), Denise e Artur Henrique, presidente da CUT. Em Brasília, na Conferência do
Trabalho Decente e no GT de Grandes Eventos do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social

Luizinho e Claudinho (ao centro) representaram a Conticom/CUT
na reunião do Conselho do FGTS no Ministério do Trabalho

CONTICOM DEFENDE TRABALHO DECENTE COMO CRITÉRIO
PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA OBRAS
Cumprindo extensa agenda na capital federal, Luizinho e Claudinho
sublinharam necessidade de ampliar fiscalização e acompanhamento

A semana que passou foi de agenda
cheia para os dirigentes da Conticom

que se deslocaram a Brasília para acom-
panhar as reuniões do Grupo de Trabalho
dos Grandes Eventos do Conselho de De-
senvolvimento Econômico e Social
(CDES), para a II Conferência Mercosul
de Emprego e Trabalho Decente e para a
reunião do Conselho do Fundo de Garan-
tia por Tempo de Serviço (FGTS) no Mi-
nistério do Trabalho.

DESATAR O NÓ - O desafio da Conti-
com em todas estas atividades é garantir

que os indicadores do  trabalho decente
como o cumprimento das convenções da
Organização Internacional do Trabalho
(OIT) sobre liberdade sindical, igualdade
de direitos, saúde e segurança sejam res-
peitados. De acordo com Claudinho, que
atua ao lado do secretário de Organiza-
ção da CUT Nacional, Jacy Afonso, como
conselheiro no FGTS - é inadmissível que
haja qualquer liberação de recursos para
grandes obras como a Copa de 2014 ou
as Olimpíadas de 2016 sem que haja uma
fiscalização e um acompanhamento rigo-

roso destas empresas por parte do gover-
no e também dos sindicatos. Da mesma
forma sublinhou, para programas como o
Minha Casa, Minha Vida. “A fiscalização
tem um caráter preventivo, para depois ser
punitivo. O que não dá é para nesta altura
dos acontecimentos termos obras de um
programa social onde se encontram tra-
balhadores em condições análogas à de
escravidão, como já ocorreu”, frisou,

COMBATE -  “Há um projeto específi-
co para o setor da construção, que está
bem adiantado. Isso será decisivo para o
combate à informalidade e a precarização,
e garantirmos condições de saúde e se-
gurança, com a consequente redução do
índice de acidentes no nosso setor”, de-
clarou. Além disso, frisou Claudinho, é pre-
ciso colocar pressão para conquistarmos
um acordo coletivo nacional, único, de con-
dições de trabalho e patamares salariais.

Conforme o secretário de Políticas
Sociais da Conticom, Luiz Carlos de Quei-
roz, o que não pode haver é impunidade.
“O dinheiro do FGTS é do trabalhador e
precisa ser bem aplicado. O que não pode
é que vá parar na mão de quem precariza,
de quem tem funcionário sem registro ou
que sonega. Daí nossa pressão”, disse.



Com muita mobilização e pressão nos
canteiros de obras de Recife, o Sindicato
Marreta, dos trabalhadores da construção,
conquistou 10% de reajuste salarial para
toda a categoria, 114% acima da inflação.
Com o aumento, o piso inicial dos profis-
sionais ficou em R$ 807,40, do vigia em
728,20 e do servente em R$ 607,20.

CONQUISTAS - Conforme a presiden-
te do Sindicato, Dulcilene Morais, além
de uma melhoria substancial nos refei-
tórios e no café da manhã, que agora vem
reforçado com macaxeira, inhame, cus-
cuz, carne, leite e café, foi garantido o
fornecimento do almoço nas obras ter-
ceirizadas. Foi assegurado também o
transporte nas obras do interior, garantia
de protetor solar para quem trabalha ex-
posto ao sol e o estímulo à qualificação
profissional. Também foi assegurada a
proibição de que os alojamentos este-

MARRETA EM RECIFE:
10% DE AUMENTO A
TODA A CATEGORIA

jam em áreas perigosas e garantido que
o contrato de experiência não seja utili-
zado como rodízio de trabalhador.

CONTICOM - Dulcilene visitou esta se-
mana a sede da  Conticom/CUT  em São
Paulo, onde se reuniu com companhei-

ros da direção nacional e sublinhou a im-
portância da mobilização unitária das
centrais sindicais em defesa do aumen-
to do salário mínimo para R$ 580,00, visto
como fundamental para a valorização dos
pisos.

Dulcilene Morais comanda assembleia em Recife: avançar, sempre!

Além da solidariedade dos 40 operários
da fábrica de Indústria e Comércio de

Móveis Rubi, dezenas de dirigentes dos
mais variados sindicatos e centrais reali-
zaram nesta quarta-feira (24) manifesta-
ção de desagravo a Domingos Alves da
Costa, dirigente do Sindicato da Constru-
ção e do Mobiliário de Barueri e Região,
que levou um cuspe no rosto do dono da
empresa, “seu Edício”, que ainda o cha-
mou de “preto nojento”.

Em “repúdio à ação criminosa, à agres-
são moral e física”, o Sindicato registrou
Boletim de Ocorrência na delegacia de
polícia e entrou com queixa crime no Foro
de Santana de Parnaíba, na Grande São
Paulo, onde está localizada a empresa.

Pela manhã, representantes da Cen-
tral Única dos Trabalhadores (CUT), da
Confederação Nacional dos Trabalhadores
nas Indústrias da Construção e da Madei-
ra (Conticom), dos Sindicatos da Cons-
trução e do Mobiliário de Guarulhos e
Suzano, dos Marceneiros de São Paulo,
dos Metalúrgicos, Gráficos, Químicos,
Comerciários, de Cargas e de Trabalha-
dores em Concessionárias de Osasco, de
Derivados em Petróleo e Ferroviários de
São Paulo protestaram em frente à Rubi,
na rua Mato Grosso, bairro Jardim Diva
em Santana de Parnaíba, 868.

AGRESSÃO - Domingos estava na por-
taria, do lado de fora da empresa, comuni-
cando os companheiros sobre a conquista
da Participação nos Lucros e Resultados
(PLR) de R$ 300,00, que começará a ser
paga este ano junto com o 13º salário. Foi

quando “seu” Edício
achou que aquilo es-
tava demais e partiu
para a agressão.

Conforme Ange-
lo Luiz Angelini, pre-
sidente do Sindica-
to e diretor financei-
ro da Federação
Solidária do Ramo
da Construção no Es-
tado de São Paulo, “o
dono da Rubi trans-
feriu a empresa da
capital, onde a orga-
nização sindical é
muito fraca, e não esperava en-
contrar resistência aos abu-
sos. Estava acostumado a
destratar os funcionários no lo-
cal de trabalho, escuro e sem
ventilação, largados com chi-
nelo e bermuda”.

NÃO À IMPUNIDADE! - De
acordo com a secretária de
Combate ao Racismo, Maria
Júlia Reis Nogueira, “racismo
é crime e cabe à Justiça punir o ocorrido
de forma exemplar”. “Além de manifestar-
mos o nosso mais veemente repúdio a tais
comportamentos que remetem ao passa-
do de escravidão, cabe lembrar que bran-
cos e negros são iguais perante a lei. Ago-
ra, cabe a nós ampliarmos a ação sindi-
cal em solidariedade ao trabalhador agre-
dido, pois a CUT não compactua com ne-
nhum tipo de discriminação de cor, credo

religioso ou opção sindi-
cal”, destacou Júlia.

ACOMPANHAMENTO -
O presidente da Conticom/
CUT), Vilmar Kanzler, fri-
sou que a entidade vai
acompanhar de perto o pro-
cesso na Justiça, pois “a
impunidade é inadmissível,
ainda mais em um crime
desta envergadura”. Do

ponto de vista da ação sindical, enfatizou,
“mobilizaremos nossos Sindicatos e Fe-
derações em todo o país para que reper-
cutam o ocorrido e ampliem a pressão para
que este tipo de comportamento
escravocrata, de empresários que tratam
o trabalhador como coisa e negam mais
do que direitos, a sua própria condição
humana, sejam uma página virada na nos-
sa história”.

CONTRA O RACISMO, OPERÁRIOS PARAM FÁBRICA
DE MÓVEIS RUBI, EM SANTANA DE PARNAÍBA-SP

Domingos Alves,
vítima da agressão

Patrão surta e cospe no rosto de sindicalista: “preto nojento”. Agora terá de responder à Justiça


