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CONTICOM E CUT REAFIRMAM: FGTS TEM IMPORTANTE PAPEL
SOCIAL E É GARANTIA MÍNIMA PARA OS TRABALHADORES
Durante Seminário em Brasília, o presidente da Conticom, Cláudio da Silva Gomes,
Conselheiro da CUT no Fundo, defendeu o uso de recursos do FGTS em moradia popular

A Confederação Nacional dos Sindi-
catos de Trabalhadores nas Indús-
trias de Construção e da Madeira

(Conticom) e a CUT são contra a mudan-
ça do fator de correção do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço (FGTS), como
propõe o Instituto FGTS Fácil. Pela pro-
posta do Instituto, apresentada através do
Projeto de Lei nº 4566/2008, ao invés de
TR + 3%, a correção deve ser feita com
base no Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor (INPC/IBGE).

A posição dos cutistas ficou bem clara
durante debate realizado nesta quarta-fei-
ra (19), na Câmara dos Deputados, em
Brasília, durante o seminário sobre FGTS
“45 anos – Justiça para o Trabalhador” -,
organizado pelas comissões de Legisla-
ção Participativa (CLP) e de Trabalho, de
Administração e Serviço Público (CTASP),
com o objetivo de debater o PL 4.566/08,
que altera as regras de correção e de sa-
ques do FGTS.

DIGNIDADE - “Concordarmos que é
preciso buscar uma rentabilidade maior
para o FGTS, desde que o papel social do
fundo não seja prejudicado”, disse o con-
selheiro da CUT no FGTS, Cláudio da Sil-
va Gomes, presidente da Conticom, acres-
centando que “a moradia é uma condição
elementar para a melhoria da qualidade
de vida do trabalhador”.

Claudinho destacou que os cutistas en-
tendem que o FGTS não foi criado com o
objetivo de ser um instrumento dos traba-
lhadores para investimentos e, sim, uma
garantia mínima que o trabalhador tem
quando é demitido sem justa causa ou
quando se aposenta. Além disso, o fundo
tem um papel social muito importante,
uma vez que seus recursos estão atrela-

dos ao financiamento da habitação popu-
lar e infraestrutura.

A CUT entende que o papel social do
FGTS não se negocia. No entanto, a Cen-
tral quer debater uma alternativa para me-
lhorar a rentabilidade do Fundo. Uma das
propostas é a distribuição dos resultados.
Em 2010, por exemplo, o Fundo registrou
cerca de R$ 8 bilhões de lucro. Desde to-
tal, R$ 4 bilhões foram utilizados para sub-
sidiar moradia popular - a maior parte be-
neficiou trabalhadores com renda de 0 a 3
salários mínimos; a outra metade,  que foi
usada em reinvestimentos poderia ser
depositada nas contas individuais dos tra-
balhadores.  A CUT espera, também, que
em breve seja regulamentada a participa-
ção dos trabalhadores no FI-FGTS, um
novo instrumento de investimento do Fun-
do previsto pela Lei e que começou a fun-
cionar em 2008.

Segundo Claudio Gomes, um dos gran-
des problemas do FGTS é a alta taxa de
rotatividade no mercado de trabalho. “É
preciso regular a rotatividade e criar me-
canismos para inibir a demissão sem jus-
ta causa e com menos de um ano de
emprego, principal motivo dos saques do
FGTS”, argumentou o dirigente, comple-
mentando: “atualmente, 68% dos resga-
tes de FGTS são feitos por trabalhadores
demitidos sem justa causa”.

Claudinho: “Moradia é condição
elementar para a melhoria da
qualidade de vida do trabalhador”

COMISSÃO DE GESTÃO EM FLORESTAS PÚBLICAS SE REUNIU
NA CAPITAL FEDERAL PARA DEBATER MANEJO SUSTENTÁVEL

Composta por 24 membros da sociedade civil e do governo, a Comis-
são de Gestão de Florestas Públicas voltou a se reunir em Brasília no
último dia 10.

DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO - O principal tema do en-
contro foi o debate sobre a gestão das florestas públicas através do mane-
jo sustentável, que visa diminuir o impacto ao meio ambiente e levar alter-
nativas à população que reside nesses locais. A comissão também está
organizando o Inventário da Floresta Nacional, que tem como objetivo pro-
duzir informações sobre os recursos florestais do país para fundamentar a
formulação, implementação e execução de políticas públicas de desen-
volvimento, uso e conservação desses recursos.

ACOMPANHAMENTO - O secretário de organização da Conticom,
Benony Pereira Mamede, representou a entidade e manifestou a preocu-
pação com a fauna local, enfatizando a necessidade de acompanhamento
antes, durante e após os procedimentos. A próxima reunião da comissão
ficou agendada para o dia 7 de dezembro.

Objetivo é buscar alternativas para reduzir o impacto ambiental



SINTRACONST/ES ASSINA PROTOCOLO DE INTENÇÕES COM  CUT E
IFES PARA CRIAÇÃO DE CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO
Projeto potencializará formação e
qualificação profissional no Ramo

O Sindicato dos Trabalhadores na In-
dústria da Construção Civil, Monta-

gens, Estradas, Pontes, Pavimentação e
Terraplenagem (Sintraconst/ES), a CUT e
o Instituto Federal do Espírito Santo (IFES)
assinaram na segunda-feira (17)  um pro-
tocolo de intenções rumo a um ambicioso
projeto de formação e qualificação profis-
sional, que vai culminar na criação do Cen-
tro Vocacional Tecnológico do Ramo.

Participaram da solenidade diversas
personalidades, como o reitor do IFES,
professor Denio Rebello Arantes; o secre-
tário Nacional de Formação da CUT, José
Celestino Lourenço (Tino); o presidente na-
cional da CUT, Artur Henrique; o secretá-
rio Estadual de Ciência e Teconologia, Jadir
Pella; o secretário Estadual de Educação,
Klinger Barbosa, além do presidente do
Sintraconst, companheiro Paulo César
Borba Peres (Carioca).

Na visão do presidente nacional da CUT,
Artur Henrique Santos, a experiência pio-
neira do Sintraconst/ES deve servir de
exemplo para todo o país.

TRANSFORMAÇÃO - Da mesma for-
ma, o companheiro Tino parabenizou a ini-
ciativa do sindicato e também ressaltou a
relevância do convênio  com uma institui-
ção renomada. Já o reitor do IFES, pro-
fessor Dênio Rebello, enfatizou o signifi-
cado de um sindicato de trabalhadores en-
caminhar demandas para o instituto e de
como esse projeto pode transformar a vida
de muitas pessoas, a partir da qualifica-
ção profissional e tecnológica.

A professora Euzimar de
Anchieta, pedagoga e assessora do
Sintraconst no projeto, ressaltou
que a intenção da entidade é dar
formação profissional com
capacitação em cidadania. “Não for-
maremos apenas trabalhadores,
mas cidadãos conscientes de seus
deveres e direitos” frisou.

Carioca destacou a importância
do Sintraconst inaugurar um proje-
to deste porte e convidou todos os
presentes a acompanharem de per-
to esta iniciativa que os trabalhado-
res da construção no Espírito San-
to vão mostrar para todo o Brasil.

Carioca, presidente do Sintraconst/ES (acima) e o presidente da CUT
Nacional, Artur Henrique (abaixo), destacaram pioneirismo da iniciativa

Diante das perspectivas sombrias de um  surto de menin-
gite, após a morte de um colega de empresa, operários que
trabalham para uma construtora em Ouro Branco, cidade da
região central de Minas Gerais, estão pedindo demissão.

O desligamento começou após a morte de um rapaz de
19 anos. 14 trabalhadores estão internados, sendo dois
infectados e 12 com sintomas da doença. Todos encontram-
se em quarentena, numa área hospitalar isolada. A Secreta-
ria de Saúde nega que haja risco de epidemia na cidade.

A maioria dos operários é do Nordeste e vieram trabalhar
numa construtora que presta serviço para a Gerdau Açominas
nas obras de ampliação de uma usina siderúrgica.

Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores, Mil-
ton Morais, já chega a um terço o número de funcionários da
construtora com pedido de demissão. “O efetivo é de 1.200.
Desses, 400 resolveram que não vão ficar mais. Estamos
agora disponibilizando ônibus para deixá-los em suas cida-
des de origem”, declarou.

Várias unidades de saúde de Ouro Branco e região regis-
traram movimento acima da média nos últimos dias. Segun-
do a Secretaria de Estado de Saúde, entre janeiro e outubro
deste ano foram notificados 792 casos de meningite em Mi-
nas Gerais. Desses, 117 morreram. Em Ouro Branco foram
nove casos e duas mortes, a primeira delas em agosto.

Um pedreiro morreu na tarde desta segunda-feira (17) após
cair do 15º andar de um prédio em construção pela empresa
Alliance no bairro do Altiplano, área nobre de João Pessoa.
Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (Samu), os paramédicos foram chamados por volta
das 14h45, porém quando chegaram ao local o homem já
havia morrido.

ANÔNIMO - Peritos do Instituto de Polícia Científica da
Paraíba foram ao local do acidente para realizar uma análise
e procurar indícios que apontem as causas. O nome do ope-
rário ainda não foi divulgado.

ALTO RISCO -
Enquanto os policiais
e bombeiros vistoria-
vam a construção
onde aconteceu o aci-
dente, numa obra em
frente, outro trabalha-
dor se arriscava ao
fazer acabamentos
na cobertura do pré-
dio sem qualquer
equipamento de pro-
teção individual (EPI).

400 OPERÁRIOS PEDEM DEMISSÃO DIANTE DE
SURTO DE MENINGITE EM MINAS GERAIS

TRABALHADOR MORRE NA PARAÍBA AO CAIR
DO 15º ANDAR DE PRÉDIO EM CONSTRUÇÃO

Vítimas de queda se multiplicam


