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Com mais de 1,8 mi de carteiras assinadas, o setor da 
construção e madeira é um dos que mais gera emprego e 
renda no país. Sem contar milhões de informais, PJs e 
terceirizados trabalhando em condições precárias, privados 
dos direitos e benefícios previstos em Acordos e Convenções 
Coletivas. 

A implementação de uma agenda política que potencializa a 
precarização das relações de trabalho, aliada à falta de 
planejamento estatal para o setor, são fatos que contribuem 
diretamente para a ampliação do trabalho precário, 
especialmente em regiões com menor incidência da ação 
sindical. 

Sem proteção social e à margem do que sobrou da legislação 
trabalhista e das estruturas públicas de fiscalização, a ação 
sindical se consolidou como único instrumento capaz de 
promover dignidade a este conjunto de trabalhadores. 

É fato que esse problema já tem sido enfrentado pelos 
sindicatos filiados à CONTICOM.  Neste sentido, o Projeto 
buscará promover a formação específica dos/das dirigentes 
sindicais com vistas à ampliação das ações concretas. 

A construção de uma sociedade melhor está diretamente 
relacionada com a qualidade do trabalho da população. 
Enfrentar o trabalho precário é mais que uma tarefa sindical: 
é um contribuição direta para a promoção da humanidade. 

Claudio da Silva Gomes 
Presidente da CONTICOM/CUT

Apresentaç
ão: 



CAPACITAR

UM GRUPO de dirigentes sindicais para promover atividades 
formativas em suas respectivas bases. 
 

INCENTIVAR

A PRODUÇÃO de dados, organização de eventos e 
publicação de conteúdos sobre SST, trabalho precário e 
condições análogas à escravidão. 
 

APROFUNDAR

O DEBATE sobre a CIPA e seu papel no combate ao trabalho 
precário e inseguro. 
 

FORTALECER 

CLÁUSULAS em Acordos e Convenções Coletivas que 
busquem promover e garantir o Trabalho Decente.
 

IMPLEMENTAR

JUNTO À CONTICOM e entidades filiadas, ações das agendas 
nacional e internacional de combate ao trabalho precário. 
 

principais
 objetivo

s do proj
eto



CURSO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES

04/08  - Aula 1 (Via Zoom)
Trabalho Precário nos Setores da Construção e da Madeira: 
Diagnóstico, Respostas Sindicais e Ações Permanentes. 

08/09 – Aula 2 (Via Zoom)
Debate: CIPA, Legislação, Órgãos Públicos e Diálogo Social:  
Avanços e Retrocessos

Entre 09/09 e 09/11 (Via Google forms)
Aplicação de uma enquete para o mapeamento dos casos 
mais recorrentes, ação sindical e resultados. 

17/11 – Presencial

Oficina de Planejamento com representantes das regiões
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02/02  - Aula 3 (Via Zoom) 
A Negociação Coletiva e o Diálogo Social como Instrumentos de 
Combate ao Trabalho Precário

02/03– Aula 4 (Via Zoom)
Construção de Atividades Formativas por Sindicato e Orientações para 
a Realização da Campanha

Entre 01/04 e 28/04 (Virtual)
Nas redes sociais e nos locais de trabalho: Execução da Campanha 
Nacional de Combate ao Trabalho Precário

28/04 - Presencial* 
Oficina com representantes das regiões para avaliação dos resultados 
do Projeto e apresentação das atividades formativas a serem realizadas 
pelos sindicatos envolvidos no Projeto. 

29/04 – Híbrido (Presencial e Via Zoom)*
Lançamento da Cartilha/Manual e divulgação dos resultados da Campanha 
Nacional de Combate ao Trabalho Precário. Os participantes do Projeto 
serão certificados como multiplicadores do conteúdo aplicado. 

*Datas sujeitas a alteração de acordo com calendário de finalização do Projeto

CALENDÁRIO
 2023



nos setores da Construção, 
Materiais de Construção e Madeira

Combate ao 
Projeto

Realização: Apoio:

FAÇA SUA 
INSCRIÇÃO

AQUI

https://forms.gle/xgQyng6zVRhQ1LZMA

