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2020ANOSANOS

DIREÇÃO DA CONTICOM PLANEJA AÇÕES NACIONAIS AINDA MAIS
OUSADAS POR MAIOR SALÁRIO, EMPREGO E DIREITOS EM 2013
Reunidos nos dias 28 e 29 de novembro em Guarulhos, dirigentes debateram uma extensa agenda organizativa

A diretoria da Confederação Nacio-
nal dos Sindicatos de Trabalhado-
res nas Indústrias da Construção e

da Madeira (Conticom/CUT) realizou nos
dias 28 e 29 de novembro, em Guarulhos-
SP, sua última reunião do ano. Entre as
principais pautas do encontro, a avaliação
das atividades, greves e mobilizações rea-
lizadas pela entidade durante 2012 e o pla-
nejamento para 2013.

COORDENAÇÃO -  A Confederação
fará uma reunião já no começo do ano para
preparar, com os principais dirigentes do

país, uma atuação bastante ofensiva nas
campanhas salariais com vistas a arran-
car aumentos reais mais expressivos.

VALORIZAÇÃO - “Além de ser um im-
portante fator de justiça social, o aumen-
to do poder de compra dos salários no úl-
timo período tem sido determinante para
a ativação do mercado interno. Precisa-
mos continuar buscando reajustes mais
expressivos, por isso também necessita-
mos lutar para que os juros continuem
baixando, fortalecendo o setor produtivo.
Queremos continuar crescendo com mais

salário, mais empregos e direitos”, desta-
cou o presidente da Conticom/CUT, Clau-
dio da Silva Gomes.

SEMINÁRIOS - Além disso, no primei-
ro semestre será realizado um seminário
em cada região do país para a discussão
e divulgação do Compromisso Nacional
para o Aperfeiçoamento das Condições de
Trabalho nas Indústrias da Construção.

PLENÁRIA - Também foi decidido que
a Conticom organizará uma plenária com
os sindicatos de base para debater sobre
a atuação do ramo nacionalmente.

Segundo dados divulgados pelo Sindi-
cato da Indústria da Construção Civil do
Estado de São Paulo (Sinduscom-SP), o
crescimento do setor neste ano será de

CONSTRUÇÃO CIVIL REGISTRA CRESCIMENTO ABAIXO DO ESPERADO
4% em relação ao ano passado, a pers-
pectiva anterior era que atingisse 5%. A
contratação de mão de obra também fi-
cou abaixo do esperado: 5,9%, enquanto

CUT E CENTRAIS EXIGEM APROVAÇÃO DO ACORDO PARA O FIM DO FATOR PREVIDENCIÁRIO

a expectativa era de 8%. Para 2013, a pro-
jeção é de um crescimento entre 3,5 e
4%, que irá depender da recuperação ou
não da taxa de investimento.

As Centrais Sindicais vêm a público
denunciar e repudiar a não votação do
Fator Previdenciário na sessão de 28/
11/2012 na Câmara dos Deputados.

O acordo é umas das principais prio-
ridades da pauta dos trabalhadores que
vem sendo defendida e negociada pelas
Centrais com o Governo nos últimos
anos, em função do caráter perverso do
fator atual, que penaliza a classe traba-
lhadora após anos e anos de contribui-
ção e trabalho.

Queremos lembrar que a discussão
e negociação sobre o fator previdenciá-
rio se arrasta desde meados de 2007. E
apesar de termos proposto diversas al-
ternativas para solucionar os impasses
surgidos e chegado ao acordo da fór-
mula 85/95, o governo vem sistematica-
mente bloqueando a votação dessa ma-
téria no âmbito da Câmara Federal.

RESPONSABILIDADE - Conscientes

de nosso papel de defender a classe tra-
balhadora e também da nossa responsa-
bilidade para com o sistema previdenciário
brasileiro, a nossa proposta leva em consi-
deração a necessidade da sustentabilida-
de do sistema e não apenas o fim, pura e
simplesmente, da fórmula de cálculo.

Neste sentido, não entendemos o por-
quê da insistência em manter o bloqueio

à votação dessa reivindicação tão im-
portante para os trabalhadores e traba-
lhadoras brasileiros/as que têm sido ví-
timas desse mecanismo injusto, que
contribui para exclusão - a previdência
social brasileira é um dos maiores ins-
trumentos de distribuição de renda e de
combate à desigualdade. A atitude do
governo não faz jus ao slogan de que
“País Rico é País Sem Pobreza”.

NEGOCIAÇÃO - Por isso, as Cen-
trais reivindicam que o governo se dis-
ponha a sentar novamente à mesa de
negociação para desbloquear a votação
no Congresso Nacional até o final deste
ano, tendo em vista que o tema já foi
acordado anteriormente. Da nossa par-
te vamos manter nossa mobilização e
pressão para que os deputados votem o
quanto antes o fim dessa injustiça con-
tra os trabalhadores de trabalhadoras do
Brasil, referendando o acordo.
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SINDICATO SUL-FLUMINENSE DENUNCIA ROSSI ENGENHARIA E
JR DANTAS CONSTRUÇÕES POR NÃO CUMPRIMENTO DA NR 18

A diretoria do Sindicato dos Tra-
balhadores da Construção Ci-

vil, Montagem e Construção Pesa-
da do Sul Fluminense acionou em
caráter de emergência a Rossi En-
genharia para o cumprimento da
Norma Regulamentadora (NR) 18
nos alojamentos dos trabalhado-
res da JR Dantas Construções.

A Rossi é responsável pela
construção do Condomínio Resi-
dencial Belas Artes - no Aterrado,
em Volta Redonda, que terceirizou
a obra para a empresa JR Dantas
Construções, que também já foi
devidamente acionada.

FISCALIZAÇÃO - As irregulari-
dades nos alojamentos da terceirizada fo-
ram constatadas em visita feita pelos dire-
tores do Sindicato. Segundo o diretor de
Saúde Ocupacional do Sindicato, Geraldo
Luiz Barbosa "as condições dos alojamen-
tos são precárias e sem infraestrutura ade-
quada para abrigar os trabalhadores de acor-

do com as exigências da NR 18".
SEQUÊNCIA DE ABUSOS - Os dois

alojamentos reúnem várias irregularidades,
dentre elas estão quartos sem ventilação
- sem janelas e sem espaços físicos para
acomodação de camas - falta de armári-
os individuais e de geladeiras, não forne-

cimento de roupa de cama, área de
serviço sendo utilizada como dormitó-
rio, não fornecimento de café da ma-
nhã nos finais de semana e feriados.
Associadas a essas irregularidades
estão, ainda, a reforma do alojamento
com demolição de paredes, entulhos
de obras, parte elétrica exposta, colo-
cando em risco a saúde e a seguran-
ça dos trabalhadores, além do núme-
ro insuficiente e das condições precá-
rias dos banheiros.

SEM TRANSPORTE - "Outra irre-
gularidade encontrada é que a empre-
sa não coloca à disposição dos traba-
lhadores transporte para o trajeto de
ida e vinda entre os alojamentos e a

obra", denunciou Geraldo Barbosa, ressal-
tando que os trabalhadores fazem o traje-
to a pé. Somado a todo esse horror, a
empresa também estava realizando res-
cisões de contrato dos trabalhadores na
obra, sem recebimento dos valores e sem
as devidas documentações.

Condições precárias dos alojamentos afrontam Norma Regulamentadora e precisarão ser saneadas imediatamente

Alojamentos sem vestilação, sem acomodação
nem roupa de cama para os trabalhadores

 A greve da construção pesada no Es-
pírito Santo já passa de duas semanas, e
não tem previsão de término. Os trabalha-
dores continuam aguardando o desfecho
no Tribunal do Dissídio Coletivo.

SEM ACORDO - Desde 1º de setem-
bro, por decisão do TST, a categoria é re-
presentada pelo Sindicato dos Trabalhado-
res da Construção Civil do Espírito Santo
(Sintraconst/ES). Várias tentativas de ne-
gociações da campanha salarial foram re-
alizadas, mas nenhum acordo foi fechado.

GREVE DA CONSTRUÇÃO PESADA DO ESPÍRITO
SANTO JÁ ULTRAPASSA DUAS SEMANAS

PROPOSTA - Os trabalha-
dores reivindicam 14% de re-
ajuste salarial, R$250,00 de
ticket de alimentação, plano
de saúde, 100% de hora ex-
tra aos sábados e 150% aos
domingos e feriados, entre ou-
tros. E os patrões oferecem apenas 8%
de reajuste salarial, R$ 200,00 de ticket
de alimentação, R$ 40,00 reais do plano
de saúde, 70% de horas extras aos sába-
dos e 50% dos dias parados.

O sindicato denuncia que algumas
empresas estão intimidando os dirigentes
sindicais e chamando policiais para fica-
rem em frente às obras na tentativa de im-
pedir que as assembleias aconteçam.

Categoria mantém mobilização firme e unitária

SINTRACONST-ES FAZ PALESTRAS SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA
O Sintraconst/ES vem desenvolvendo há alguns anos o programa

Obra Segura, que tem como objetivo conscientizar os trabalhadores
à respeito de saúde e segurança. O programa traz palestras, cursos
e seminários para os operários nos canteiros de obras, a fim de cha-
mar a atenção sobre a importância dos temas abordados.

SOMATÓRIA - Uma parceria com a MRV Engenharia foi fechada
no mês de novembro e a primeira obra a ter formação foi a Top Life
Cancum, no município da Serra. A participação efetiva dos trabalha-
dores gerou um grande debate a respeito dos acidentes de trabalho,
doenças sociais, condições e meio ambiente de trabalho, CIPA, en-
tre outros temas do cotidiano.

Outras obras também serão visitadas pela equipe que está ofere-
cendo as palestras aos trabalhadores.

OPERÁRIOS RETORNAM AO TRABALHO EM BELO MONTE COM REAJUSTE DE 11%
No último dia 29 a greve dos traba-

lhadores da Usina de Belo Monte, no
Pará, foi encerrada com acordo referen-

dado em assembleia geral. O acordo in-
clui reajuste de 11% (que havia sido rejei-
tado em assembleia anterior), aumento

para R$200 na cesta básica, recesso
de fim de ano, folga de campo a cada
90 dias, entre outros.


