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LUTA OPERÁRIA QUE DEU ORIGEM À MESA TRIPARTITE E AO
ACORDO NACIONAL GARANTIRÁ IMPLEMENTAÇÃO EM TODO O PAÍS
Durante implementação da Comissão
Nacional Permanente de operários
da Camargo Corrêa, presidentes da
CUT, Vagner Freitas, e da Conticom,
Claudio da Silva Gomes, destacam
protagonismo da categoria para a
ampliação de direitos e conquistas

Francisco Moraes, 31 anos, bivalente,
veio do Maranhão. Isaac Souza, 59,

líder de produção, também. Nazareno
Souza, 41 anos, operador de caminhão,
chegou do Pará. Gleisson Ribeiro, 24, ele-
tricista de manutenção, mora em Rondô-
nia. Randameste Alves, 39, bivalente III,
saiu de Manaus. Edivan Ribeiro, 20, sina-
leiro II, de São Paulo. Lirlei Coelho, 27,
mecânico industrial II, partiu do Pará.

Com estados de origem e profissões
distintas, esses trabalhadores anônimos
responsáveis pela construção da usina hi-
drelétrica de Jirau, em Rondônia, participa-
ram nesta quinta-feira (8) de uma cerimô-
nia que formalizou um marco histórico no
setor da construção. Os sete integram a
Comissão de Negociação Permanente de
operários da Camargo Corrêa, construtora
que lidera as obras na hidrelétrica.

A formação do grupo em julho deste ano
foi resultado de um compromisso nacio-
nal assinado em março pela Central Úni-
ca dos Trabalhadores (CUT), governo fe-
deral, empresários e representantes de ou-
tras entidades sindicais.

Durante a
homologação do
compromisso da
Construção em Santo
Antônio (RO), o
presidente da CUT,
Vagner Freitas,
acompanhado pelo
presidente da
Conticom, ressaltou o
papel da organização
e da mobilização dos
operários para o
êxito do processo

Escolhidos como porta-vozes do Sin-
dicato dos Trabalhadores da Construção
Civil do Estado de Rondônia (Sticcero),
os membros da comissão têm garantida
a estabilidade de seis meses para evitar
retaliações patronais.

Presidente da CUT, Vagner Freitas,
ressalta que o desejo da Central é fazer
com que conhecimento dos operários vá
além do contrato de trabalho e dos ter-
mos burocráticos.

PRINCÍPIOS - "Precisamos passar a
esses companheiros uma filosofia sindi-
cal, os princípios que norteiam o sindi-
calismo livre e combativo. Devem ter ciên-
cia do papel que estão cumprindo, da obri-
gação de trazer a demanda de outros tra-

Mensalmente, o grupo reúne-se com os
empregadores para cobrar solução de pro-
blemas cotidianos. Quando não são soluci-
onados, os problemas geram grandes re-
voltas como as que marcaram Jirau e San-
to Antônio nos últimos dois anos. A melho-
ria no transporte, na fila do refeitório e na
qualidade da alimentação ocorreram depois
da abertura de negociação cobrada pela CUT
desde as primeiras revoltas no canteiro

ATUAÇÃO NA OBRA - O paraense Na-
zareno Souza destaca, por exemplo, a im-
plementação do ponto eletrônico, respon-
sável por acabar com as discussões so-
bre as horas extras, muitas vezes traba-
lhadas e não pagas. A comissão cumpre
ainda outro papel, o de aproximar os ope-
rários e, consequentemente, ampliar a or-
ganização no local de trabalho.

“Sempre procuramos conversar com os
outros companheiros para saber das de-
mandas e passar a solução que a empre-
sa apresentou", frisou.

REUNIÕES MENSAIS COM EMPRESA
PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

balhadores e do que é representar um
canteiro de obras."

FORMAÇÃO - O próximo passo, des-
taca o presidente da Confederação Na-
cional dos Trabalhadores na Indústria da
Construção e Madeira (Conticom), Cláu-
dio Gomes, é reforçar a formação para
politizar a atuação.

"Queremos levar para Jirau, Santo An-
tônio - que formalizou a implementação do
compromisso nessa quarta (7) e tem 30
dias para apresentar as condições neces-
sárias ao funcionamento de comissão idên-
tica - e outras obras com o Comperj (Com-
plexo Petroquímico do Rio de Janeiro), a
experiência da comissão de fábrica dos
Metalúrgicos do ABC", explica.

Em reunião com os operários de Jirau, Claudinho destaca que a Conticom
e a CUT vão reforçar cada vez mais a formação para politizar a atuação

“SINDICALISMO LIVRE E COMBATIVO, DE PRINCÍPIOS”



Na cerimônia de assinatura da ata de
implementação da Comissão Nacio-

nal Permanente da Camargo Corrêa, a
Enesa, prestadora de serviço da empresa
e construtora responsável pelas obras em
Jirau, também aderiu ao compro-
misso. Foi justamente na Enesa
que teve início uma greve em mar-
ço deste ano, por conta dos sa-
lários menores e das precárias
condições de trabalho oferecidos
pela terceirizada.

No dia anterior (7) lideranças
cutistas, representantes empre-
sariais e do governo estiveram na
usina de Santo Antônio, para o
ato de implementação do Com-
promisso Nacional para Aperfei-
çoar as Condições de Trabalho
na Indústria da Construção. A
partir da assinatura, o Consórcio
Santo Antônio Civil, responsável
pela obra e comandado pela Ca-
margo Corrêa, terá 30 dias para
adequar-se a termos como a ins-
talação de comissões de traba-
lhadores da obra para acompanhar as con-
dições de trabalho, saúde e segurança.

BRIZOLA NETO - Nos dois canteiros, o
Ministro do Trabalho, Brizola Neto, ressal-
tou que as grandes obras representam uma
mudança de paradigma. De um lado, o Bra-
sil retoma o caráter de desenvolvimento e,
do outro, um modelo de crescimento que
não aceita o trabalho degradante.

Assessor especial da Secretaria-Geral
da Presidência da Repúbica, José Lopez
Feijóo, defendeu que o sistema será ain-
da melhor em seis meses, quando a em-
presa amadurecer a relação entre cobran-
ça e soluções."Os trabalhadores irão se

habituar a procurar os patrões e o siste-
ma se habituará a dar resposta a essa
demanda", aposta.

TERCEIRIZADAS E GREVE - Por en-
quanto, algumas arestas ainda precisam

ser aparadas. A começar pela responsabi-
lidade das terceirizadas, como lembrou o
vice-presidente da Conticom, Luiz Queiróz.

"Às vezes a empresa principal assume
o compromisso, mas a prestadora de ser-
viço não", comentou.

PARALISAÇÃO - E foi justamente o que
aconteceu na quinta-feira(8), quando os
800 operários da Jaru, que atua na área
de armação, soldagem e montagem junto
à Camargo Corrêa, cruzaram os braços
por uma pauta que inclui a queda no pa-
gamento por produtividade e problemas na
quitação das verbas rescisórias.

No primeiro caso, a terceirizada não es-

tabelecia qual era a meta e alegava que não
vinha atingindo o índice. Além disso, traba-
lhadores que faziam acordo para demissão
continuavam no canteiro durante o período
de aviso prévio, mas não recebiam.

CONTICOM E STICCERO -
Por intermediação da Conticom e
do Sticcero, a empresa fechou
um acordo que inclui o pagamen-
to de R$ 200 mensais, com crité-
rios de produtividade definidos an-
tecipadamente, o fim da fraude no
aviso prévio e um programa de de-
missão voluntária com preferên-
cia para os mais velhos de casa.
O mais importante, porém, foi a
formação de uma comissão de tra-
balhadores, semelhante a de Ji-
rau e Santo Antônio, com dois re-
presentantes da empresa.

"Em Jirau, soubemos que 79%
das terceirizadas aderiram, mas
21%, não e a Jaru foi uma delas",
citou o presidente da CUT.

AÇÃO SINDICAL - Para Cláu-
dio Gomes, o compromisso nacio-

nal é um grande avanço, mas só será im-
plantado onde houver ação sindical. Ele
defende ainda que a adesão seja critério
para quem deseja participar de licitações
públicas.

PROTAGONISMO - "O compromisso
é tripartite e o governo não pode ser mero
expectador, tem de ser agente ativo. Deve
cobrar das empresas que adotem premis-
sas do pacto, inclusive a negociação no
local de trabalho, para quem possam con-
correr em obras públicas e acessar recur-
sos do FGTS, que pertencem ao traba-
lhador”.

Texto e fotos: Luiz Carvalho

Em Rondônia, ministro do Trabalho, Brizola Neto
acompanhou a CUT e a Conticom na visita à Usina

Nesta empresa teve início a greve de março deste ano, por conta dos salários menores e da precarização

PRESTADORA DE SERVIÇO DA CAMARGO CORRÊA EM
JIRAU, ENESA ADERE AO COMPROMISSO NACIONAL

Lideranças da Conticom/CUT e do Sticcero: unidade na luta garantiu conquista histórica



Na última sexta-feira (9) foi realizado
um ato público, organizado pelo movi-
mento sindical e social de Volta Redon-
da, em homenagem aos operários Willi-
am Fernandes Leite, Valmir Freitas Mon-
teiro e Carlos Augusto Barroso. Os três
foram mortos quando o exército invadiu
a Companhia Siderúrgica Nacional
(CSN) na greve dos trabalhadores em
1988. A proposta é resgatar e manter
viva a memória da greve, da história da
luta e da organização dos trabalhado-
res no município.

EXPOSIÇÃO - O evento começou
com uma exposição contando a histó-
ria da paralisação através de fotos da
época, que foi mantida no local ao lon-
go de todo o dia. Em seguida foi realiza-
da a homenagem aos três metalúrgicos,
na Praça Juarez Antunes. Atos religio-
so e político, com um abraço ao Memo-
rial 9 de Novembro também fizeram par-
te da programação.

VOLTA REDONDA RESGATA A MEMÓRIA  DA GREVE DE 88 E HOMENAGEIA OS
TRÊS METALÚRGICOS ASSASSINADOS: WILLIAM, VALMIR E BARROSO

MOVIMENTO DOS OPERÁRIOS DE PERNAMBUCO ARRANCA
O MAIOR REAJUSTE SALARIAL DO NORDESTE: 10,6%
70 mil operários entraram em
greve na última segunda-feira
e arrancaram reajuste de 10,6%
Foram necessárias apenas algumas ho-

ras de greve da construção em Per-
nambuco, para fazer os patrões recuarem
e fechar o acordo de 10,6% de reajuste
salarial para os trabalhadores. A greve foi
iniciada na manhã da última segunda-feira
(5) com 70 mil operários paralisados.

MARRETA - O Ministério do Trabalho
convocou o Sindicato dos Trabalhadores
da Construção Civil de Pernambuco
(Marreta)e o sindicato patronal (Sindus-
con) para uma negociação, que definiu
além do reajuste, melhoria no café da
manhã, pagamento das horas paralisadas
e ampliação das cláusulas de segurança
no trabalho (que dá direito a recusa ao tra-
balhador, quando não houver treinamento
e/ou fornecimento de proteção coletiva e
individual). Com isso as empresas terão
que contratar mais técnicos e engenhei-
ros de segurança do trabalho.

Esse foi o maior reajuste entre as ca-

tegorias em Pernambuco, e o maior rea-
juste do nordeste do país. As negociações
duraram mais de um mês e foram realiza-

das seis rodadas de negociação. Com o
acordo, o sindicato demonstrou a força
dos trabalhadores unidos.

Dulcilene Moraes comandou mais uma expressiva vitória da categoria

COMPROMISSO - Para o presidente
do Sindicato dos Trabalhadores da Cons-
trução Civil, Montagem e Construção Pe-
sada do Sul Fluminense, Dejair Martins,
esse ato é um compromisso anual do
movimento sindical e popular para que a
história não seja esquecida.

OCUPAÇÃO - "O movimento grevista

começou no dia 7 de novem-
bro de 1988, quando os meta-
lúrgicos da CSN ocuparam a
Usina. No dia 9 o exército in-
vadiu a fábrica. O confronto re-
sultou na morte dos três ope-
rários e de outros feridos", re-
lembra o sindicalista. Ele res-
salta, ainda, que mesmo dian-
te de tanta arbitrariedade os
operários não se intimidaram
e continuaram a greve até a
conquista de suas reivindica-
ções e a retirada do exército
do município, que ocorreu em

23 de novembro.
REIVINDICAÇÕES - A greve tinha en-

tre as suas principais reivindicações a
readmissão dos trabalhadores demitidos
por perseguição política, a redução de
oito para seis horas da jornada de tra-
balho para as atividades ininterruptas,
além de reajuste salarial.

Exército ocupou a refinaria com tanques

Um operário da construção civil mor-
reu após cair do 12° andar do condomínio
Ikê, localizado no bairro do Imbuí, em
Salvador, na manhã de sexta-feira (9).

O trabalhador terceirizado da Irafran
pintava a fachada do edifício quando a
corda que o segurava se rompeu, infor-
mou uma testemunha

TERCEIRIZADO PERDE A VIDA AO
CAIR DE PRÉDIO EM SALVADOR

DOIS OPERÁRIOS MORREM SOTERRADOS EM OBRA NO RIO
Wallace Carvalho, de 32 anos, e o au-

xiliar de montagem José Warley da Silva,
de 20 anos, operários da construtora Fon-
seca & Mercadante, morreram devido à
queda de uma laje durante a construção
do Shopping Metropolitano em Jacarepa-
guá, na zona oeste do Rio, na manhã de
sexta-feira (9).

De acordo com os bombeiros, um ter-
ceiro operário foi atingido, mas sobreviveu

e não corre risco de morte. A obra foi tem-
porariamente suspensa.

Segundo a Secretaria Municipal da
Defesa Civil, a construção não tem pro-
blema estrutural e houve um erro de exe-
cução. A Polícia Civil iria ouvir ainda o en-
genheiro responsável pela obra, que
estava no local quando ocorreu o aciden-
te. Ele pode ser indiciado por homicídio
culposo (sem intenção).
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A Conticom organizou de 8 a 10 deste mês em Campo Grande o 1º Seminário de
Formação do setor no estado.

O Seminário contou com lideranças do Sindicato dos Trabalhadores da Cerâmi-
ca e Olaria de Rio Verde de Mato Grosso, da Construção de Dourados, da Constru-
ção de Corumbá, da Construção e Montagem de Três Lagoas e de Campo Grande
(Sintracom). Entre os pontos debatidos a organização dos trabalhadores nas in-
dústrias da construção e do mobiliário, a história da CUT e do movimento sindical
no mundo, no Brasil e no Mato Grosso do Sul.

CURSO DE FORMAÇÃO SINDICAL NO MS

“INVESTIMENTO EM INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E QUALIFICAÇÃO É
CHAVE PARA ENFRENTAR CRISE E DESINDUSTRIALIZAÇÃO”
Afirmou o secretário geral da CUT, Sérgio Nobre, na abertura do Encontro do Macrossetor Indústria da CUT

O investimento em inovação tecnológi-
ca e qualificação profissional, espe-

cialmente nas micro, pequenas e médias
empresas que não têm acesso às políti-
cas públicas, é chave para enfrentar os
impactos negativos da crise econômica in-
ternacional - que atinge os EUA e os paí-
ses europeus – e reverter o quadro de de-
sindustrialização da economia brasileira,
garantindo empregos de qualidade e me-
lhores salários.

Este foi o mote da mesa Crise Econô-
mica Internacional e a Indústria Brasilei-
ra, que abriu  o Encontro do Macrossetor
Indústria da CUT na manhã de quinta-feira
(8), em São Paulo, com a mediação do
jornalista Paulo Henrique Amorim.

Para Sérgio Nobre, secretário-geral da
CUT, o governo precisa cuidar melhor das
pequenas empresas que não têm acesso
às políticas de incentivo à indústria que
veem sendo adotadas. Essas empresas,
que empregam quase 50% da mão de obra
industrial brasileira, sofrem com a perda
de competitividade e podem fechar as por-
tas caso não seja encontrada uma solu-
ção urgente.

EM QUEDA - O setor industrial já foi
responsável por 35,8% do PIB em 1985 e
hoje equivale a apenas 14,6%; já respon-
deu por 25,89% dos empregos em 1986 e
caiu para 17,06% em 2010; já significou
64,47% das exportações em 1992 e atu-
almente representa 36,05%.

“O Brasil passa por um processo de
desindustrialização onde temos importa-
do cada vez mais produtos de alto valor
agregado e exportado commodities, o que
aponta para uma reprimarização da nos-
sa pauta. Defendemos a reorganização e
o fortalecimento da indústria nacional e,
para isso, além do apoio do Estado, o in-
vestimento em inovação é fundamental”,
afirmou o secretário-geral da CUT.

DIVERSIFICAÇÃO PRODUTIVA - “A
indústria significa 13% do PIB, e é res-
ponsável por 17,5% dos empregos formais
e 17,3% da massa salarial. É a indústria
que ̀ puxa` a demanda dos outros setores
e quanto mais diversificada e desenvolvi-
da maiores são os seus efeitos nos de-
mais setores econômicos e para a socie-
dade. Diante disso, o Brasil não pode se
furtar de possuir uma estrutura produtiva
diversificada, avançada tecnologicamente
e com cadeias produtivas estruturadas e
integradas setorial e regionalmente”, de-
clarou Sérgio Nobre. A indústria brasilei-
ra, alertou, tem um problema sério de com-
petitividade, pois sem inovar não conse-
gue competir e sem investir não conse-
gue inovar.

O secretário geral da Conticom, Paulo Marcelo (à direita) participou
ativamente do Encontro, sublinhando o peso do Ramo da construção

e sua enorme relevância para a economia brasileira, com 3.619.672
operários - 3.148.594 na construção e 471.078 no setor moveleiro


