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ESTUDO DA FGV APONTA QUE OBRAS DO PAC 2 DEVEM
GERAR  QUASE 3 MILHÕES DE NOVOS EMPREGOS NO PAÍS
Segunda etapa do PAC contará com fluxo anual de investimentos de R$ 137,2 bilhões na construção civil

Com a transformação do país em um
verdadeiro canteiro de obras, a segun-

da etapa do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC 2), anunciada pelo go-
verno federal no dia 29 de março, poderá
gerar 2,83 milhões de empregos em vári-
os setores e um fluxo anual de investimen-
tos de R$ 137,2 bilhões na construção ci-
vil. As projeções são da Fundação Getu-
lio Vargas (FGV), que realizou estudo para
a Associação Brasileira da Indústria de
Materiais de Construção (Abramat).

Conforme a FGV, apenas no setor de
construção o número de novos empregos
com carteira assinada deverá chegar a
dois milhões. Além disso, a FGV estima
que os investimentos previstos no PAC 2
vão gerar R$ 124 bilhões adicionais na eco-
nomia – R$ 74 bilhões na construção civil
e R$ 50 bilhões em outros setores.

POTENCIAL -  O estudo divulgado no
dia 7 de julho também analisou o potencial
de geração de empregos do programa de
moradia popular Minha Casa, Minha Vida.
O programa poderá gerar mais de 1,4 mi-
lhão de empregos, sendo 984 mil apenas
na construção civil, cumprida a meta de
construção de dois milhões de casas e
apartamentos no período 2011/2014.

Para a Conticom, é preciso fazer com

que os números positivos do crescimento
projetado se transformem em melhorias
objetivas na qualidade de vida e trabalho
dos operários, que precisam ter valorizada
e dignificada a sua mão de obra, com maio-
res investimentos na profissionalização.

Na avaliação da Confederação, como
aumentará enormemente a procura por tra-
balhadores qualificados, nas mais diferen-
tes especialidades, este é o momento pro-
pício para garantir direitos e ampliar con-

quistas, fortalecendo o poder de pressão
das entidades sindicais para acabar de uma
vez por todas com a terceirização e a pre-
carização que fazem do setor o recordista
em acidentes de trabalho, em lesões, mu-
tilações e mortes.

A Fundação Getúlio Vargas avaliou ain-
da o impacto que seria produzido pela re-
dução, durante dois anos, do Imposto so-
bre Produtos Industrializados (IPI) inciden-
te sobre materiais de construção. A esti-
mativa é de que essa medida garantiria a
construção de moradias para 211 mil fa-
mílias, a cada ano, e provocaria expan-
são de 1,72% no nível de emprego e de
1,34% no Produto Interno Bruto.

A construção civil contratou 39.058 tra-
balhadores com carteira assinada em fe-
vereiro, o equivalente a um aumento de
1,55% no nível de emprego com relação
ao mês anterior. Contando com janeiro, já
são mais de 101 mil contratações formais
em 2010, conforme a FGV.

O estudo revelou que a construção civil
brasileira possui 2,558 milhões de traba-
lhadores com carteira assinada, maior pa-

tamar da série histórica do setor. O empre-
go aumentou tanto no segmento de obras
(preparação de terreno, edificações, infra-
estrutura, obras de instalação e acabamen-
to), como de serviços (incorporação de
imóveis, serviços de engenharia e outros).

Entre as regiões do Brasil, a que regis-
trou o maior aumento percentual do em-
prego em fevereiro foi a Nordeste, com in-
cremento de 2,26%. Em segundo lugar fi-

cou a região Norte, com 2,05% contrata-
ções a mais, e, em terceiro, a Sudeste,
com um aumento de 1,32%.

No Estado de São Paulo, especifica-
mente, o nível de emprego na construção
cresceu 1,54% no mês, com acréscimo
de 10.755 trabalhadores. As cidades de
Bauru, Santo André e São José do Rio
Preto foram as que tiveram mais contrata-
ções no período.

MAIS DE 2,5 MILHÕES DE OPERÁRIOS DA CONSTRUÇÃO COM CARTEIRA ASSINADA

No próximo 28 de abril, quarta-feira,
acontecerá o Dia Mundial em Memória das
Vítimas de Acidentes de Trabalho. A data
em memória às vitimas de acidentes de
trabalho surgiu no Canadá por iniciativa do
movimento sindical, espalhando-se por
diversos países, por meio de sindicatos,
federações, confederações locais e inter-
nacionais.

O dia foi escolhido em razão de um aci-
dente que matou 78 trabalhadores em uma

mina no estado da Virgínia, nos EUA em
1969. A Organização Internacional do Tra-
balho (OIT), desde 2003, consagra a data
à reflexão sobre a segurança e saúde no
trabalho. No Brasil, a data foi instituída
como o Dia Nacional em Memória das Víti-
mas de Acidentes e Doenças do Trabalho
em maio de 2005, pela Lei nº 11.121.

Segundo a OIT, ocorrem anualmente no
mundo cerca de 270 milhões de acidentes
de trabalho, além de aproximadamente 160

milhões de casos de doenças ocupacio-
nais. Essas ocorrências chegam a com-
prometer 4% do PIB mundial.

Em nosso país, o Ramo da constru-
ção lidera as trágicas estatísticas, com
um número expressivo de mortes, muti-
lações e lesões. Para que não passe em
branco, pedimos aos companheiros que
enviem à Conticom informações, denún-
cias e fotos sobre a dura realidade da
base. A saúde agradece!

28 DE ABRIL, DIA MUNDIAL EM MEMÓRIA ÀS VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRABALHO



Na ânsia por virar a página da pré-
história da Humanidade, há homens
e mulheres que têm se dedicado a
fortalecer os laços de solidariedade,
coletivismo, justiça e amizade, dan-
do o melhor de si para construir rela-
ções mais harmoniosas de convivên-
cia entre países e povos.

CONQUISTAS - Na linha de frente
dessa caminhada, há um país e um
povo que têm se esmerado por fazer
valer este compromisso, conduzindo
a bandeira da liberdade, da igualda-
de e da fraternidade com invulgar de-
terminação. Em que pesem as tre-
mendas atrocidades a que ambos –
país e povo – vêm sendo vitimados
pela – ainda – principal potência do
planeta e seu bloqueio criminoso,
Cuba exibe as mais altas taxas de
educação, saúde e segurança públi-
ca do planeta.

PRINCÍPIOS - Desde a revolução
de 1º de janeiro de 1959, o povo cu-
bano tem dado mostras de sua leal-
dade aos princípios, de sua inflexão
frente à injustiça e de seu compro-
misso com a verdade. O que não quer
dizer, obviamente, infalibilidade nem
algo que se aproxime de uma “socieda-
de perfeita”. Como toda obra humana, a
revolução cubana tem suas imperfeições
e são os próprios cubanos, na busca in-
cessante pela superação, os mais críti-
cos e autocríticos.

Para não nos estender, lembramos
dos milhares de cubanos que entrega-
ram generosamente sua vida no comba-
te ao apartheid, lutando ombro a ombro
com as tropas angolanas contra os ra-
cistas sul-africanos; dos milhares de
médicos que, superando os profissionais
das próprias Nações Unidas, brindam ge-
nerosamente seu apoio em todos os
rincões do planeta, inclusive no Brasil;
do atendimento gratuito a dezenas de
milhares de vítimas da tragédia de
Chernobyl; dos professores que ajuda-
ram a fazer da Bolívia e da Venezuela,
assim como a própria Ilha Caribenha,

territórios livres do analfabetismo; sem fa-
lar nas dezenas de milhares de alunos que
acolhem dos países mais pobres da Amé-
rica – inclusive dos próprios EUA – que se
formaram nas universidades cubanas em
medicina e outras profissões essenciais
para a defesa da vida.

INIMIGOS - A mesma mídia que des-
conhece tais feitos de um processo tão
generoso, agora tem a pretensão de trans-
formar o boato em fato ao promover crimi-
nosos comuns a presos políticos. Sem
medidas para o seu achincalhe, os donos
dos meios de comunicação utilizam-se da
própria figura heróica das Mães da Praça
de Maio, que combateram o bom comba-
te contra a ditadura argentina, para, atra-
vés das “Damas de Branco”, fazer um ar-
remedo de “lutadoras pela liberdade”.

Sem o menor descaramento, tais figu-
ras, comprovadamente a soldo de gover-

nos estrangeiros, vêm sendo patro-
cinadas diretamente pela embaixa-
da norte-americana, que tem inclu-
sive participado com pessoal diplo-
mático de tais ações de solidarie-
dade aos seus agentes. A despeito
de toda essa ajuda imperialista e
de jornalistas-satélites, essa “opo-
sição” não consegue reunir sequer
mais que uma dezena em suas ma-
nifestações públicas.

REALIDADE - No território cuba-
no não existem presos políticos, tor-
turas nem assassinatos, pois foi
contra esta barbárie que a revolu-
ção se fez e se consolidou. Os que
existem e eles são muitos, estão
todos localizados na Base de
Guantánamo, ocupada militarmen-
te há mais de um século pelo go-
verno dos EUA. Alguns dos instru-
mentos utilizados nas masmorras
para o escárnio podem ser vistos
no Museu da Revolução, em Hava-
na, que os exibe como prova de um
tempo que não voltará, jamais. As-
sim como os mendigos pertencem
a um lugar do passado, os milhões
de cubanos só tomaram conheci-

mento de tamanhas atrocidades pelos
livros didáticos.

Em Cuba, evidentemente, existem
problemas, mas não estão no terreno dos
direitos humanos, nem da tão propalada
– e tão pouca praticada nos nossos paí-
ses – liberdade de expressão. A chiadeira
dos donos da mídia no Brasil contra a
Conferência Nacional de Comunicação
é prova disso.

Mas voltando à Ilha, é bom lembrar o
grande poeta e herói da independência
de Cuba, José Martí: “Os homens não
podem ser mais perfeitos que o sol. O
sol queima com a mesma luz que es-
quenta. O sol tem manchas. Os ingra-
tos não falam mais que das manchas.
Os agradecidos falam da luz”.

* João Felício é secretário de Relações
Internacionais da CUT; Rosane Bertotti é
secretária de Comunicação da CUT

A MÍDIA E SUAS DAMAS CONTRA O POVO CUBANO
CUT denuncia a campanha desinformativa movida pelos EUA contra a Ilha da liberdade

Acostumados com a boa vida proporci-
onada pela pelegada que havia tomado
durante um longo período o Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria da Construção
de Rondônia (STICCERO), empresários
inescrupulosos fizeram de tudo para
inviabilizar a eleição da chapa cutista.

SUPERAÇÃO - Se a sabotagem, a coa-
ção e a chantagem de nada adiantaram,
foi porque a chapa 1 “Resgate Renovação
e Luta” conseguiu sensibilizar a categoria
por meio de uma ação sindical coerente,
vinculada ao dia a dia dos canteiros de

CONTICOM DEU EXEMPLO DE SOLIDARIEDADE E DETERMINAÇÃO
CONTRA AS SAFADEZAS DE PELEGO E MAU PATRÃO EM RONDÔNIA

Odebrecht continuasse com a sua
intransigência de impedir os trabalhado-
res de se manifestar”, lembrou Popó. “Se
não fosse a unidade e a mobilização dos
companheiros, que atenderam ao chama-
do da luta, não teríamos conseguido fazer
com que a democracia prevalecesse”,
acrescentou Alcides.

O presidente eleito do STICCERO,
Raimundo da Costa (Toco) destacou o
papel da solidariedade cutista e garantiu
que se inaugura um novo momento na
construção de novas conquistas.

obras. Para isso, contou com o apoio
irrestrito da Conticom ao longo de todo o
processo. E na reta final, com a ação fir-
me e solidária dos companheiros Valdemir
Oliveira ( Popó ) e Alcides Luiz do Nasci-
mento, respectivamente diretor financeiro
e secretário geral da Conticom, que leva-
ram sua determinação e experiência para
enfrentar o patronato e a pelegada que ten-
tou novamente dividir a categoria.

PRESSÃO - “Chegou um momento em
que tivemos de ameaçar com a paralisa-
ção das obras da usina hidrelética se a

A secretária de Comunicação da CUT
Nacional, Rosane Bertotti (ao centro),

com o cônsul cubano Carlos Trejo
e a consulesa Georgina Németh


