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CONTICOM/CUT AVALIA QUE ÊXITO DA ASSEMBLEIA DA CLASSE
TRABALHADORA POTENCIALIZA REIVINDICAÇÕES DA CATEGORIA
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Reunidos em São Paulo na quarta-feira, dirigentes avaliaram que a mobilização expressa pelas Federações e Sindicatos
da construção e da madeira no dia 1º de junho, assim como a integração das centrais, mostra que é hora de um amplo
movimento para transformar a realização da Copa do Mundo de 2014 em avanços sociais e trabalhistas concretos

Nem bem começaram a sair do papel
as licitações para as obras da Copa

do Mundo de 2014 já ficou evidente que
sem mobilização não haverá a tão sonha-
da contrapartida social para os bilhões em
recursos públicos que serão liberados.

Comprometida em mudar esta situa-
ção, a direção da Conticom reuniu-se em
São Paulo na última quarta-feira (9) e apro-
vou um calendário de reuniões nos Esta-
dos para preparar um grande encontro
nacional com o foco nas obras da Copa.

Na quinta-feira (10), o secretário de
Políticas Sociais da Conticom/CUT, Luiz
Queiroz, representou a entidade numa reu-
nião com lideranças da Internacional da
Construção e da Madeira (ICM), federa-
ções e sindicatos da construção civil e da
pesada de todo o país, onde ficou claro
que este também é o entendimento da
ampla maioria do movimento sindical.

“Nossa ideia é colocar a mão na mas-
sa e aproveitar o momento para arrancar
uma pauta comum unificada em defesa
do salário,do emprego e dos direitos da
nossa categoria”, explicou Luizinho.

“A soma da experiência acumulada dos dirigentes com a garra e a
determinação dos trabalhadores da base fortalece a convicção de

que as conquistas vão se multiplicar”, afirmou Vilmar Kanzler (à dir.)

VEM AÍ O 1º ENCONTRO DE COMUNICAÇÃO DA CONTICOM
O comportamento golpista dos

grandes meios de comunicação (jor-
nais, rádios e tv) contra os avanços
sociais protagonizados pelo governo
Lula no último período evidenciam
o que são: instrumentos de domina-

ção do capital, convertidos cada vez
mais no verdadeiro partido da direita.

Na disputa ideológica pelos cora-
ções e mentes, é cada vez mais essen-
cial saber comunicar. É a informação
que transforma, que questiona e esti-

mula ir à luta. Desinformada, a base
fica apática, presa fácil da demago-
gia, da alienação e do divisionismo.

Para fortalecer a ação sindical
também neste campo, vem aí o 1º En-
contro de Comunicação da Conticom.



TELÃO REÚNE CUTISTAS EM SP PARA A 1ª PARTIDA
Na  próxima terça-feira (15), a partir das 15 horas, a CUT transmite o primeiro jogo

da Seleção Brasileira na Copa do Mundo da África do Sul – Brasil x Coreia Popular.
Traga seus familiares e amigos. Haverá distribuição de tabela dos jogos, pipoca e

refrigerante para todos que vierem torcer conosco pelo Hexa!
É o sindicalismo cutista dando um show de bola e sempre torcendo pelo Brasil.

SINDICATO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP GARANTE
ABONO NOS DIAS DE JOGO DA SELEÇÃO NA COPA

A construção civil obteve o melhor iní-
cio de ano de toda sua história. Turbinada
pelos programas de incentivo à constru-
ção de casas populares, pela ampliação
do crédito imobiliário e oferta de vagas de
trabalho, alcançou crescimento de 14,9%
no primeiro trimestre de 2010 frente ao
mesmo período de 2009 — recorde abso-
luto da série de pesquisas iniciada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), em 1995.

No período recente, o segmento habi-

CONSTRUÇÃO TEM O MELHOR INÍCIO DO ANO DA SUA HISTÓRIA
tacional ampliou os projetos, ajudando a
puxar a taxa de investimento para cima,
ao intensificar as compras de máquinas e
equipamentos.

A construtora Apex Engenharia, espe-
cializada em projetos habitacionais volta-
dos para as famílias com renda entre R$
1,8 mil e R$ 2,3 mil e localizados nas ci-
dades do Entorno de Brasília, lançou um
empreendimento durante o Feirão da Cai-
xa Econômica Federal no ano passado.
Neste ano, foram três projetos, que já es-

tão com 70% das unidades vendidas. “É
só anunciar e vender”, disse o gerente, que
disse ter necessidade crescente de em-
pregados para dar conta da demanda.

O Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged) do Ministério do
Trabalho confirma o crescimento contínuo
do setor. De janeiro a abril de 2010, o sal-
do líquido na construção civil foi positivo
em 166.112 novos postos de trabalho, re-
sultado 3,8 vezes maior do que o do mes-
mo período do ano passado (43.677).

Desestimular os investimentos pro-
dutivos e prejudicar fortemente as con-
tas públicas. Foi isso que o Conselho
de Política Monetária fez nesta quarta-
feira (9). Mereceriam elogios por causa
disso? De nossa parte, certamente não.

Trata-se claramente de uma política
assistencialista para banqueiros.

E ainda existe uma forte pressão por
parte do setor financeiro e seus repre-

CUT: “BC FAZ POLÍTICA ASSISTENCIALISTA PARA BANQUEIROS”
sentantes para que esse ciclo de aumen-
to da taxa básica de juros permaneça.
Pelos cálculos do economista Amir Khair,
se a taxa chegar a 11,75% até o final des-
te ano, o Brasil gastará a mais com a ro-
lagem da dívida o equivalente a R$ 13 bi-
lhões.

Contra a decisão do Banco Central e
seu Copom há ainda outro fato: IPCA de
maio em queda, o que indica inflação do-

mesticada. Quanto ao bem-vindo PIB do
primeiro trimestre deste ano, antes que
seja usado como argumento a favor da
decisão de hoje, devemos lembrar que
no ano passado, base de comparação,
houve recuo no crescimento. Por cau-
sa, inclusive, dessa política assistenci-
alista para banqueiros.

Artur Henrique da Silva Santos,
presidente nacional da CUT

O Sindicato  dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção, do Mobiliário e
Montagem Industrial de São José dos
Campos fez constar nos acordos coleti-
vos deste ano cláusulas que garantem fol-
ga aos operários nos jogos da Seleção
Brasileira durante a Copa do Mundo.

Nos dias em que a Seleção jogar às
15h30, (15 e 20 de junho), os operários

serão dispensados na hora do almoço, ten-
do todo o resto do dia abonado. No dia 25
de junho o jogo será às 11 horas, com os
trabalhadores tendo todo o dia abonado,

“Esta é a primeira vez que os operári-
os da região vão poder assistir aos jogos
da Seleção com tranquilidade e longe dos
locais de trabalho”, comemorou Marcelo
Costa, presidente do Sintricom.

Estudos e pesquisas realizadas de Nor-
te a Sul, recentemente divulgadas,

comprovam o alto índice de subnoficação
dos acidentes de trabalho e a importância
da prevenção, particularemente no Ramo
da construção.

Pesquisa realizada em Hospital de Ri-
beirão Preto analisou prontuários médicos
e levantou informações mais precisas so-
bre acidentes de trabalho na construção.
Concluiu-se que entre os fatores que mo-
tivam os acidentes estão a falta de crité-
rio ao recrutar empregados sem prepara-
ção e informações sobre seus direitos,
fazendo com que em casos de acidente
acabem por assumir a responsabilidade;

más condições no acesso da obra;
acúmulo e desorganização de materiais
pontiagudos nos canteiros; baixa remune-
ração, baixa ingestão de alimentos e tra-
balho sob pressão em ritmo acelerado.

Outro estudo realizado na cidade de
Salvador identificou que 31% dos atendi-
dos em pronto-socorro sofreram aciden-
tes de trabalho. Destes, 37% tinham car-
teira assinada, mas apenas 45% tiveram
seu acidente notificado para a Previdên-
cia, o que comprova o alto nível de sub-
registro dos acidentes de trabalho, mes-
mo entre os trabalhadores do setor formal.

De acordo com dados do Ministério da
Previdência Social, durante 2008 foram

PESQUISAS COMPROVAM ALTO ÍNDICE DE SUBNOTIFICAÇÃO DOS
ACIDENTES DE TRABALHO E REAFIRMAM NECESSIDADE DA PREVENÇÃO
Ramo da construção é um dos mais penalizados, o que exige atenção e fiscalização redobrada nos canteiros

registrados no INSS 747,7 mil acidentes
do trabalho, um aumento de 13,4% em
relação ao ano anterior. Os trabalhadores
do sexo masculino somam 78,8% das ví-
timas de acidentes considerados típicos,
contra 21,2% do sexo feminino.

O QUE DIZ A LEI - Segundo a Lei nº.
8.213, de 24/7/1991, artigo 19: “O aciden-
te do trabalho é o que ocorre pelo exercí-
cio do trabalho a serviço da empresa ou
pelo exercício do trabalho dos segurados
referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei,
provocando lesão corporal ou perturbação
funcional que cause a morte ou redução,
permanente ou temporária, da capacida-
de para o trabalho".


