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REUNIÃO REGIONAL DA ICM PRIORIZA REDES SINDICAIS,
ORGANIZAÇÃO FEMININA, SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO
Internacional da Construção e da Madeira congrega 150 lideranças da América Latina e do Caribe em Montevidéu

De 6 a 10 de outubro foi reali-
zada, em Montevidéu, Uru-

guai, a 7ª Reunião do Comitê Re-
gional da América Latina e Cari-
be da Internacional dos Trabalha-
dores da Construção e da Ma-
deira (ICM), da qual participaram
cerca de 150 lideranças sindicais
das entidades afiliadas de todo
o continente.

Com uma extensa programa-
ção, o evento contou com ativi-
dades e debates sobre redes sin-
dicais, organização feminina,
saúde e segurança no trabalho.

O vice-presidente da Confede-
ração Nacional dos Sindicatos de Traba-
lhadores nas Indústrias da Construção e

No Comitê Regional das Mulheres foi
iniciada a campanha “Melhores Sindica-
tos, mais igualdade”, que exige dos go-
vernos e empregadores medidas que as-
segurem trabalhos estáveis e seguros para
todos, especialmente para as trabalhado-
ras. O encontro contou com cerca de 30

da Madeira (Conticom/CUT), Luiz Queiroz,
expôs, no Comitê Regional da Saúde e

Segurança, o funcionamento da le-
gislação brasileira sobre saúde e
segurança. Debateu também a ex-
periência da Mesa Nacional Tripar-
tite da Construção e o Compromis-
so Nacional para o Aperfeiçoamen-
to das Condições de Trabalho na
Indústria da Construção como
exemplo de forma de ação para os
demais países.

O presidente do Sindicato dos
Trabalhadores da Construção Civil
do Espírito Santo (Sintracont/ES),
Paulo Peres (Carioca), fez uma ex-
posição sobre as mobilizações e
greves que se deram este ano no

Brasil e seus resultados. Discutiu também
a criação do Acordo Coletivo Nacional.

mulheres de diversos países.
MARRETA - Segundo Dulcilene Moraes,

diretora de Mulheres da Conticom e presi-
dente do Sindicato dos Trabalhadores da
Construção Civil de Pernambuco (Marre-
ta), “o encontro das mulheres foi muito pro-
dutivo”. “Ficou definido que iniciaremos a

campanha de filiação enfatizando a ques-
tão de gênero, realizaremos seminários
para incentivar a participação da mulher
com formação política e sindical, imple-
mentaremos acordos coletivos com itens
específicos de gênero e o combate contra
o assédio moral”.

MULHERES: “MELHORES SINDICATOS, MAIS IGUALDADE”

Carioca expôs sobre as mobilizações e greves

Dulcilene Moraes defendeu maior investimento na luta pela igualdade de gênero e combate ao assédio

Vice-presidente da Conticom/CUT, Luiz Queiroz falou da experiência brasileira na Mesa Nacional Tripartite



O sindicalista Antonio Rocha Filho,
76 anos, mais conhecido como Seu
Rocha, morreu na terça-feira, 9
de outubro. Ele era Diretor do
Sindicato dos Trabalhadores da
Construção Civil, Montagem e
Construção Pesada do Sul
Fluminense e estava internado
no Hospital São João Batista. O
corpo do sindicalista foi enterra-
do na quarta-feira (10), no Cemi-
tério Municipal Isidório Ribeiro,
em Volta Redonda.  Casado, dei-
xa  esposa, quatro filhas, sete netos e
uma bisneta. 

Mecânico aposentado, seu Rocha era
funcionário da empresa Cimento Tupi,

CONSTRUÇÃO CIVIL DE LUTO: MORRE O SINDICALISTA ANTONIO ROCHA FILHO
onde trabalhou por mais de 20 anos. Com
uma trajetória baseada na defesa da liber-

dade e dos direitos dos trabalha-
dores era um militante ativo que
vivenciou o período da ditadura mi-
litar. O seu ingresso no Sindicato
dos Trabalhadores da Construção
Civil aconteceu no inicio dos anos
80. Desde 87 participava da dire-
toria da entidade. Há sete man-
datos, já caminhando para o oita-
vo, ocupava a pasta de diretor Se-
cretário dos Aposentados.

ORGANIZADOR - “Ele era um grande
amigo e companheiro que nunca se omi-
tia e que sempre se preocupava com a
organização da categoria. Para nós, essa

perda é irreparável e representa um gran-
de vazio para o movimento sindical bra-
sileiro”, informa o presidente do Sindi-
cato dos Trabalhadores da Construção
Civil, Montagem e Construção Pesada
do Sul Fluminense, Dejair Martins.

LÍDER DESTACADO - Além de dire-
tor do Sindicato, seu Rocha também foi
ex-presidente e conselheiro do Centro
de Formação Profissional de Barra Man-
sa (CAFOP), ex- presidente da Coope-
rativa de Crédito Mútuo da Cimento Tupi
S.A, conselheiro da Cooperativa Habita-
cional Sul Fluminense e diretor da
FETICOM-RJ – Federação dos Trabalha-
dores nas Indústrias da Construção e do
Mobiliário do Estado do Rio de Janeiro.

O Sindicato dos Trabalhadores da
Construção Civil do Espírito Santo

(Sintraconst-ES) organizou a 23ª Festa da
Categoria dos Operários da Construção,
no Sesi de Araçás. O evento, realizado no
sábado, 29 de setembro, contou com cer-
ca de 10 mil participantes, entre trabalha-
dores, seus familiares e amigos, aprovei-
tando um dia que foi conquistado através
de muitas lutas.

Além de muita confraternização, os
operários puderam participar de sorteios,
concurso de dança e curtir a final do cam-
peonato. Para as crianças que estavam
na festa, a diversão estava completa: pi-
colés, pula-pula, brincadeiras e distribui-
ção de brinquedos. A festa também foi opor-
tunidade para a filiação de trabalhadores
que ainda não eram filiados.

O presidente do sindicato Paulo Cesar
Borba (Carioca) relatou que “é muito ba-
cana ver uma categoria organizada, com
tanta disposição para lutar e comemorar”.

BONS DE BOLA - Neste ano o Cam-
peonato de Futebol completou 22 anos e
o campeão foi o time do Adria que, pela
terceira vez, levantou o troféu. Para o dire-

SUCESSO: 23ª FESTA DOS OPERÁRIOS DA CONSTRUÇÃO
MOBILIZA 10 MIL PARTICIPANTES NO ESPÍRITO SANTO
Sesi de Araçás foi palco da grande confraternização operária

O Ministério Público do Trabalho
(MPT) propôs em audiência coletiva a as-
sinatura de um Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) às oito maiores constru-
toras do país. A ação pretende garantir
boas condições de trabalho e estabele-
cer regras para a terceirização de servi-
ços em 89 municípios paulistas.

Compareceram à audiência as cons-
trutoras MRV Engenharia, Rossi, PDG-
Goldfarb, Odebrecht, Brookfield, Cyrela,
Gafisa e Direcional. As empresas
terão prazo de 30 dias para se manifestar.

O TAC obriga as empresas a cumprir
21 determinações, sob pena de multa
pelo seu descumprimento. Entre os itens

tor do sindicato, Waldir Filho, “o
campeonato é muito importan-
te para que todos possam se
divertir, esquecerem um pouco
do trabalho pesado e mostrar
que são bons de bola”.

Também participaram das co-
memorações o Ministério Públi-
co do Trabalho no Espírito San-
to (MPT-ES), Tribunal Regional
do Trabalho no Espírito Santo
(TRT-ES), Fundacentro, Supe-
rintendência Regional do Minis-
tério do Trabalho e Emprego
(MTE-ES), Secretaria de Ciên-
cia, Tecnologia, Inovação, Edu-
cação Profissional e Trabalho
(Sectti) do Governo do Estado
e a Revista Proteção, que pro-
moveram a Semana do Traba-
lho Seguro na Construção Civil
e estiveram na festa tirando dú-
vidas em questões relacionadas
à segurança dos trabalhadores
da construção civil, através de
cartilhas, cartazes e vídeos.

MINISTÉRIO PÚBLICO APRESENTA TAC ÀS 8 MAIORES EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO DO PAÍS
está a obrigação de formalizar, na região
de origem, o contrato de trabalho dos em-
pregados que vêm de outros estados. O
TAC ainda estipula a responsabilidade so-
lidária das construtoras nos casos em que
as terceirizadas não honrem suas obriga-
ções trabalhistas, previdenciárias e
fundiárias.

O documento afirma que, uma vez noti-
ficada pelo Ministério Público ou pelo Mi-
nistério do Trabalho sobre situação que
configure riscos imediatos à saúde
e segurança, a empresa deverá suspender
imediatamente as atividades até a regula-
rização. A multa por descumprimento é R$
100 mil por item e por obra em que as irre-

gularidades sejam constatadas.
Entre o dia 24 e 28 de setembro o MPT

vistoriou canteiros de obras de todo o país
como atividade da Semana de Combate
às Irregularidades na Construção Civil. A
ação é promovida pela Coordenadoria
Nacional de Defesa do Meio Ambiente
do Trabalho (Codemat) com o objetivo de
contribuir para a redução do número de
acidentes de trabalho. Além de fiscalizar
as condições de trabalho a que estão
submetidos os trabalhadores, a propos-
ta é atuar também de forma preventiva,
conscientizando empregadores para ga-
rantir a melhoria das condições de con-
forto e segurança dos trabalhadores.

Seu Rocha

Time do Adria levantou o troféu pela 3ª vez

Operários comemoraram junto à família
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A definição mais tradicional das demo-
cracias modernas é que são gover-

nos “do povo, com o povo e para o povo”.
 O que legitima uma democracia é o

reconhecimento pela população de que os
governantes são eleitos com regras defi-
nidas numa Constituição, e que estes são
fiscalizados pelo Legislativo e pelo Judiciá-
rio. Ao mesmo tempo, as liberdades de-
mocráticas devem garantir o direito de or-
ganização e manifestação da sociedade,
por meio de partidos políticos, sindicatos,
imprensa livre e liberdade religiosa.

 A CUT foi fundada em 1983, ainda no
período da Ditadura Militar e teve papel im-
portante nas mobilizações a favor da re-
democratização do Brasil. Nossa central
sempre defendeu as liberdades democrá-
ticas e a livre organização da sociedade,
com respeito às regras democráticas.

 O mundo comemorou o fim dos gover-
nos autoritários no Leste Europeu e vem
comemorando o avanço, mesmo que re-
lativo, da Primavera Árabe. No entanto, a
crise econômica europeia está pondo em
risco as democracias da Europa e mes-
mo a democracia dos Estados Unidos
está sofrendo ataque dos republicanos
mais ortodoxos.

As democracias da América Latina re-
gistram avanços e os governos eleitos prio-
rizam a geração de empregos, distribui-
ção de renda e inclusão social.  Mas a
reação conservadora, quando não conse-
gue retomar o poder pelo voto, ainda re-
corre a Golpes Militares ou Golpes Jurídi-
cos. Tivemos os exemplos da Venezuela,
depois Honduras e mais recentemente do
Paraguai.

Com a redemocratização do Brasil, ti-
vemos três experiências de governos bem
distintas:

O governo Collor, que se colocava aci-

ma dos poderes legislativos e judiciários,
mas que teve amplo apoio dos interesses
econômicos neoliberais. Foi destituído pelo
Legislativo, por meio de processo de Im-
peachment.

 O governo FHC, que consolidou o avan-
ço neoliberal no Brasil, contou com am-
plo apoio do Legislativo, do Judiciário, da
imprensa e principalmente dos empresá-
rios. Assim, não enfrentou resistência em
alterar a Constituição, mesmo “compran-
do apoio de parlamentares” para autorizar
sua reeleição.

 Com a recessão econômica, Lula ele-
geu-se presidente do Brasil em 2002 e
conseguiu, apesar das dificuldades, recu-
perar a economia, distribuir renda, incluir
40 milhões de brasileiros na economia e
no consumo, dando dignidade aos/às tra-
balhadores/as do campo e da cidade.

Lula fez tudo isto respeitando as regras
do jogo e os poderes constituídos, enfren-
tando uma oposição ferrenha por parte da
imprensa neoliberal e de parte dos parla-
mentares. Reelegeu-se em 2006 e con-
seguiu eleger sua sucessora, Dilma Rous-
seff, como a primeira mulher presidenta
do Brasil.

ESTÃO QUERENDO MUDAR AS
REGRAS DO JOGO NO TAPETÃO

Quem mais deveria cuidar das leis e
aplicá-las com isonomia e lisura, está to-
mando a iniciativa de introduzir mudanças
jurídicas que alteram conceitos básicos
da Constituição Brasileira, sem passar
pelo Congresso Nacional.

Como bem escreveu Pedro Abramovay,
professor de Direito da FGV, na Folha de
S. Paulo desta quinta-feira, dia 04/10/2012:

“Alguns comentaristas sobre o mensa-
lão passaram a divulgar a ideia de que a

utilização de uma nova teoria pelo Supre-
mo Tribunal Federal será definitiva para a
condenação de José Dirceu: a teoria do
domínio do fato.

Com ela, não seriam necessárias pro-
vas do envolvimento de Dirceu. Bastaria
seu cargo de chefe da Casa Civil. Assim,
no caso de José Dirceu, o que deve ficar
claro é que a decisão de aplicar a teoria
do domínio do fato não diminui em nada a
necessidade de apresentar provas da sua
participação no crime.

Provas de que ele sabia, de que tinha
poder sobre os atos e de que sua vontade
foi fundamental para o acontecimento dos
crimes. É por isso que o ministro Joaquim
Barbosa, mesmo fazendo referência à teo-
ria do domínio do fato, gasta tanto tempo
falando de reuniões. Porque, ainda bem,
não inventaram, até agora, nenhuma teo-
ria capaz de autorizar a condenação sem
provas.”

Como dizem também os professores
de Direito da FGV, Marta Machado e Ra-
fael Mafei, no jornal O Estado de S. Paulo
desta mesma data:

“A questão jurídica que se coloca é: em
quais circunstâncias o superior hierárqui-
co deve responder por crimes executados
por subordinados?  Um crime só é impu-
tável a quem lhe deu causa. No campo
penal, não se pode responsabilizar alguém
por figurar em posto de poder.

A autoria por Domínio de Fato também
exige provas para a caracterização do
autor.”

Convido a todos refletirem sobre a ne-
cessidade de se garantir os direitos para
todos os brasileiros, principalmente os/as
trabalhadores/as, os pobres e excluídos.

Caso contrário, como é tradição no Bra-
sil, todos seremos passíveis de prisão e
condenação por sermos “suspeitos”.

Precisamos avançar na Democracia,
em vez de retroceder para uma Ditadura.

VAGNER FREITAS: O STF E O DOMÍNIO DOS FATOS
Presidente da CUT faz uma análise sobre a democracia e as regras do jogo

A Executiva Nacional da CUT, reu-
nida em São Paulo com repre-
sentantes das CUT’s Estaduais

das 27 unidades da Federação, repudia
o comportamento do Supremo Tribunal
Federal (STF), que se colocou a serviço
dos conservadores, da imprensa neoli-
beral e de todos que querem criminali-
zar os movimentos sociais e seus re-
presentantes no parlamento, usando,
inclusive, o processo eleitoral a serviço
dos reacionários.

A CUT, que sempre defendeu e sem-
pre defenderá o combate à corrupção e
aos corruptores, não admite, no entan-
to, que os juízes julguem por "inferên-
cia", pela intenção premeditada. Exigi-

EM NOTA OFICIAL, CUT CONDENA O CASUÍSMO DO STF
mos que todos os brasileiros sejam julga-
dos e condenados a partir de provas con-
cretas e que a lei tenha o mesmo rigor
independentemente de partido, ideias ou
concepções políticas. Ou seja, que o com-
portamento recente do STF não abra ca-
minho para a “flexibilização” da lei brasi-
leira, conforme conveniências políticas.

Para que tenhamos um Brasil mais
democrático, mais honesto, mais inclusi-
vo e competitivo internacionalmente, de-
fendemos que seja feita uma ampla refor-
ma do Sistema Judiciário Brasileiro, para
que as regras legais sejam adequadas à
realidade, diminuindo as subjetividades e
aumentando a transparência e controle
social na gestão, evitando manipulações

e casuísmos na Justiça.
Reiteramos a importância de realizar-

mos a reforma política, com financiamen-
to público de campanhas. Democracia
se conquista praticando e quem deve go-
vernar são os eleitos pelo povo.

A CUT é solidária com LULA e com o
Partido dos Trabalhadores, responsáveis
pelas profundas transformações recen-
tes no País.

Como sempre, a CUT vai defender o
legado de transformações sociais que
conquistamos nos últimos anos, deba-
tendo este tema em todo o Brasil e nas
instâncias internacionais.

São Paulo, 10 de Outubro de 2012.


