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“Organização no local de trabalho e mesa de negociação permanente são avanços chaves”, avalia Claudio Gomes

No dia 1º de março (quinta-feira) será
assinado em Brasília o Protocolo da

Construção Civil, um pacto onde governo,
empresas e trabalhadores firmam compro-
missos para melhorar as condições de vida
e trabalho do segmento, estabelecendo uma
mesa nacional de negociação permanen-
te. A atividade está marcada para as 11 ho-
ras, no Palácio do Planalto, e contará com
a participação da presidenta Dilma Rousseff.

Em entrevista ao Portal do Mundo do
Trabalho, o presidente da Confederação
Nacional dos Trabalhadores nas Indústri-
as da Construção e da Madeira (Conticom/
CUT), Claudio da Silva Gomes, fez uma
avaliação sobre a relevância do pacto e da
recente reunião da executiva da entidade,
realizada em Campo Grande-MS, com a
presença do secretário geral da CUT Na-
cional, Quintino Severo. Durante a análise
de conjuntura, Quintino sublinhou o papel
chave jogado pela Conticom/CUT nos últi-
mos anos, com mobilizações e paralisa-
ções em todo o país, para pressionar o
empresariado e o governo a fim de estabe-
lecer o protocolo.

Após tanta luta, estamos prestes à
conquistar o Protocolo da Construção
Civil. Qual o significado deste momen-
to para os operários da construção?

Avaliamos que este é um momento de
extrema importância, onde acumulamos no
rumo da construção de um Contrato Coleti-
vo Nacional para o Ramo. Este pacto não é
exatamente o contrato, mas é um passo
fundamental, estabelecendo regras de re-
lações de trabalho para todos os agentes
econômicos que vão impactar positivamente
no dia-a-dia dos canteiros de obra.

Quais os principais avanços obtidos
com o pacto?

Para nós que buscamos o Contrato Co-
letivo Nacional, o pacto acaba sendo um
precursor, com o estabelecimento de me-
sas permanentes em que será aperfeiçoa-
do, o que garante que os avanços não vão
parar na sua assinatura. Outro ponto cha-
ve assegurado pelo pacto é a Organiza-
ção no Local do Trabalho (OLT), reivindi-
cação histórica da CUT e de suas entida-
des. Conseguimos estabelecer no pacto
um bom início de caminhada com um re-
presentante para os primeiros 500 traba-
lhadores e mais um por fração de 500, até
o limite de sete.

Houve – e há – um esforço da Conti-
com/CUT para unir o conjunto do mo-
vimento sindical nesta empreitada. Fale
um pouco sobre isso.

Independentemente das centrais sindi-
cais a qual os sindicatos são filiados, co-
meçamos a construir uma pauta única.
Nosso entendimento é que se estão sen-
do utilizados recursos públicos nos em-
preendimentos, nada mais justo do que
vincular a liberação deste dinheiro à exis-
tência de trabalho decente, não precário.
Isso também é importante num momento
em que os olhos do mundo estão volta-
dos para o Brasil, com a realização da
Copa do Mundo de 2014. As obras estão
sendo erguidas por empresas
multinacionais brasileiras, que têm uma
imagem a zelar, que não querem se ex-
por com denúncias de condições de tra-
balho degradante, com operários de se-
gunda categoria e condições totalmente
impróprias. A articulação do movimento
sindical tem produzido frutos, pressionan-
do por uma relação mais civilizada nos
canteiros. Vamos continuar unidos e mo-
bilizados para avançar.

E o projeto de lei que limita a liber-
dade e a autonomia sindical durante os
jogos do mundial de futebol, apelida-
do pelo presidente da CUT, Artur Hen-
rique, de Ai-5 da Copa?

É uma enorme aberração. É uma inicia-

tiva de setores que não se acostumaram
com a democracia e a liberdade de ex-
pressão e que querem voltar com atos de
exceção, que espelham as ditaduras mais
tirânicas. O lamentável é que venham de
partidos da base aliada do governo, depu-
tados do próprio PT, um partido que cres-
ceu muito e que alguns dos seus parla-
mentares não acompanharam a evolução
da sociedade.

Uma bandeira que a Conticom
prioriza é a da redução dos juros para
fortalecer o mercado interno...

Temos expressado a compreensão de
que a redução dos juros deve ser cada
vez mais uma bandeira do conjunto da
classe trabalhadora, pois ela dialoga com
o fortalecimento da produção e do nosso
mercado interno. Reduzir o juro significa
colocar a ênfase no desenvolvimento na-
cional, decrescendo o desemprego, pro-
tegendo as relações de trabalho. No nos-
so setor, a taxa de juros é um indicador
mais do que importante, ele é quase vital.
Se conseguimos manter um pique é por-
que temos juros diferenciados dos prati-
cados pelo mercado, com mecanismos
mais acessíveis, mais compatíveis com o
que se pratica lá fora. Nosso entendimen-
to é que a melhor forma de minimizar os
impactos da crise dos países capitalistas
centrais é incentivar e dinamizar a econo-
mia interna, deixando o país menos vul-
nerável às oscilações.

Reunião da Executiva Nacional da Conticom, realizada em Campo Grande,
contou com a participação do secretário geral da CUT, Quintino Severo

CONTICOM/CUT DESTACA IMPORTÂNCIA DO PROTOCOLO DA
CONSTRUÇÃO PARA COMBATER PRECARIZAÇÃO NAS OBRAS



CONDENAÇÃO DA ETERNIT DÁ NOVO IMPULSO À LUTA

Justiça italiana condena donos da Eternit a 16 anos de prisão
pelas mortes de cerca de três mil pessoas por contaminação

População italiana exige justiça

No último dia 13, em Turim, Itália, os
donos da Eternit, fabricante de telhas,

caixas d’água e outros produtos de amian-
to foram condenados a 16 anos de prisão
pelas mortes de cerca de 3 mil pessoas,
entre trabalhadores e da população do
entorno da fábrica, em razão da contami-
nação por amianto.

A Confederação Geral Italiana do Tra-
balho (CGIL), parceira histórica da CUT e
o INCA-CGIL tiveram um papel preponde-
rante na realização deste julgamento, que
contou também com o apoio de outras
centrais de todo o mundo.

Este julgamento é histórico e demarca
um novo impulso nas lutas pelo banimento
do amianto a nível internacional, em es-
pecial no Brasil, que está entre os pou-
cos países que ainda extraem e manufa-
turam esta fibra cancerígena que já ma-
tou e continua matando milhões de pes-
soas. Demarca também uma referência

PELO BANIMENTO DO AMIANTO
sem precedentes em outras lutas pela
saúde dos trabalhadores. O amianto já foi
banido em 52 países.

O fato de o Brasil estar entre os maio-
res produtores mundiais, juntamente com
o Canadá, Rússia e China, num segmen-
to altamente lucrativo, explica a resistên-
cia ao banimento.

Frente aos projetos de lei pelo
banimento em tramitação no Congresso
Nacional e à pressão da sociedade, a in-
dústria do amianto brasileira faz um pesa-
do lobby pelo “uso controlado” do amian-
to, sob o argumento controverso de que a
produção segue padrões de segurança.
Este foi inclusive  o argumento usado pela
Eternit do Brasil em nota divulgada recen-
temente pelo Jornal Nacional.

A contaminação ocorre, sobretudo, atra-
vés da inalação e a principal forma de ex-
posição e contaminação é a ocupacional,
atingindo trabalhadores da mineração, que

extraem e processam as fibras e de seto-
res que utilizam produtos manufaturados,
em especial trabalhadores da siderurgia e
da construção civil, onde a fibra é larga-
mente utilizada na fabricação de telhas,
caixas d’água, materiais de vedação, etc.

Considerando que não há limites de
tolerância seguros para substâncias
cancerígenas, a CUT e a Conticom defen-
dem o banimento, bandeira histórica que
retornou com força na agenda da Central
em 2010, nas mobilizações de apoio à ini-
ciativa italiana, que agora se vê revigorada
frente a esta importante vitória.

Um trabalhador da construção civil caiu
de uma altura de três metros, na manhã
de sexta-feira (17), na obra da fábrica da
montadora Hyundai, em Piracicaba no in-
terior de São Paulo. O trabalhador, que
era de uma empresa terceirizada, teve
ferimentos leves.

IRRESPONSABILIDADE - A montadora

disse que está verificando junto à constru-
tora as causas do acidente. Por fim, a
Hyundai Motor responsabilizou a homôni-
ma Hyundai Amco, empresa do mesmo
grupo contratada para a construção da fá-
brica e, portanto, responsável pelos traba-
lhadores de obras.

REPETIÇÃO - Esta é a segunda vez,

em menos de um mês, que acidentes
como esse ocorrem na obra da montadora.
Em janeiro deste ano, um trabalhador mor-
reu após cair de uma altura de quatro
metros. Na ocasião, funcionários disseram
que os trabalhadores não usam o cinto de
proteção com gancho que é indicado nes-
te tipo de trabalho.

PIRACICABA REGISTRA MAIS UM ACIDENTE EM TERCEIRIZADA

Nos últimos dias 15 e 16 a executiva
nacional da Conticom/CUT esteve reuni-
da em Campo Grande/MS para debater
o planejamento das ações do ano.  Du-
rante a atividade foi enfatizado o papel
da entidade para a constituição da reu-
nião tripartite da construção, pressionan-

DIREÇÃO DA CONTICOM DEFINE AGENDA PARA 2012 E APROVA SEMINÁRIOS
do o empresariado e o governo para esta-
belecer o protocolo da Construção Civil.

Outro tema debatido foi a realização dos
seminários a fim de melhor qualificar a in-
tervenção dos dirigentes em cada uma das
pautas, potencializando a ação sindical.
Foram tirados como indicativos que o Se-

minário de Mulheres será realizado em
Recife, no sindicato Marreta, no dia 8 de
março, e o de Comunicação na segunda
quinzena de maio, seguido da próxima
reunião da direção da Conticom. A pro-
posta do seminário de Saúde e Segu-
rança será apresentada nessa reunião.

CMS DENUNCIA QUE CORTES DE R$ 55 BILHÕES NO ORÇAMENTO
VÃO PARA ENGORDAR ESPECULADORES COM SUPERÁVIT PRIMÁRIO

Reunida no dia 16  em São Paulo, a
direção operativa da Coordenação dos
Movimentos Sociais (CMS) rechaçou os
cortes de R$ 55 bilhões anunciados pelo
ministro da Fazenda, Guido Mantega, no
Orçamento Federal para “engordar os
especuladores com um superávit primá-
rio de R$ 140 bilhões”.

“Compromissos de campanha, seto-
res estratégicos e altamente sensíveis
como saúde, educação e desenvolvimen-
to agrário foram guilhotinados para ali-
mentar a agiotagem, num claro desser-
viço ao país e ao povo brasileiro”, denun-
cia a CMS, defendendo a importância do

investimento público para fomentar o cres-
cimento econômico e social do país. Infe-
lizmente, dos R$ 55 bilhões desviados do
Orçamento para os bancos, R$ 25,567
bilhões – em torno de 46,5% do total, são
cortes nos investimentos do governo fede-
ral que irão inevitavelmente ter reflexos
negativos no dia-a-dia da população.

Conforme a Coordenação dos Movimen-
tos Sociais, “em vez de o governo fortale-
cer o papel do Estado como força prota-
gonista do desenvolvimento e da justiça
social, está limitando a sua capacidade
de fomentar o crescimento, tornando o
país mais vulnerável aos impactos da cri-

se internacional. Em vez de estimular a
produção nacional e reduzir os juros,
estão colocando o Orçamento nacional
na bandeja para servir a ganância sem
fim do sistema financeiro”. “Vale lembrar
que é nesta toada que bancos como o
espanhol Santander registraram 28% do
seu lucro mundial no Brasil. Não pode-
mos permitir que o dinheiro do povo bra-
sileiro continue sendo sangrado para
sanar o caixa de banqueiros estrangei-
ros, enquanto o nosso mercado é estran-
gulado, pois isso representa menos em-
prego e mais arrocho e precarização”,
acrescenta a CMS.


