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FORTALECER PREVENÇÃO E SEGURANÇA COM MAIOR E MELHOR
FISCALIZAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO, DEFENDE CONTICOM
Francisco Aparecido da Silva (Chicão)
defendeu que o Comitê Permanente
Nacional sobre Condições e Meio
Ambiente de Trabalho tome medidas
que se antecipem aos problemas
Se antecipar aos problemas fortalecendo a prevenção e a segurança com maior
e melhor fiscalização no ambiente de trabalho. Esta é a receita para mudar a triste
realidade do setor, campeão de acidentes
de trabalho no país, que têm multiplicado
as lesões, mutilações e mortes nos canteiros de obras. É o que assegura Francisco Aparecido da Silva (Chicão), representante da Conticom/CUT e da bancada
dos trabalhadores no Comitê Permanente
Nacional (CPN) sobre Condições e Meio
Ambiente de Trabalho.
“Nossa representação tem insistido e
feito cobranças para que o Comitê, que é
tripartite, aprove mais investimentos públicos na Fundacentro, por exemplo, que
está há muito tempo com o mesmo quadro de pessoal. Por um lado não há concursos, muitos funcionários estão se aposentando, e por outro o setor está em pleno crescimento. Assim, falta prevenção em
saúde e segurança, em pessoal habilitado para se antecipar aos problemas, para
combater as causas”, avalia Chicão.
EXPERIÊNCIA - De acordo com
Chicão, que também é secretário geral do
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Cam-

Chicão sublinha necessidade de ações mais ágeis do CPN , frente ao
vertiginoso crescimento do setor, que multiplica obras por todo o país
pinas e Região, entidade que reúne mais
de 40 mil operários na base, além da
Funcacentro, que tem papel relevante na
formulação de pesquisas e elaboração de
material didático, é imprescindível e urgente a contratação de mais auditores fiscais
do trabalho. “Principalmente porque o setor está em ritmo acelerado de crescimento, ao qual se soma às obras do PAC e do
Minha Casa, Minha Vida, as da Copa de
2014 e das Olimpíadas de 2016. Precisamos também que as visitas dos fiscais
aos locais de trabalho tenham o acompanhamento das entidades sindicais, para
ajudar no combate à impunidade”, propõe.

MUDANÇAS - No calendário de atividades do CPN para 2011, explica Chicão,
estão alterações na NR-18 que tratam
sobre os andaimes suspensos, onde têm
sido registrados graves problemas. “Vamos
abolir a catraca manual nos próximos cinco anos e substituí-la por catracas elétricas. Durante este período, será necessário ampliar o monitoramento”, destaca.
A melhoria nas áreas de vivência dos
canteiros de obras é outra prioridade para
o próximo período, explica Chicão, pois
as fiscalizações têm encontrado um sem
número de irregularidades como a falta de
bebedouros, chuveiros e armários.

FEDERAÇÃO DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DO
MATO
GROSSO DO SUL É MAIS
NOVA FILIADA À CUT
Cada vez mais forte e representativa,
Presidida por Webergton Sudário da
a Conticom/CUT passa a contar em
suas fileiras com os combativos companheiros da Federação da Construção e
do Mobiliário do Estado do Mato Grosso
do Sul (Fetricom-MS).

Silva, que também dirige o Sindicato dos
Trabalhadores em Cerâmica e Olaria de
Rio Verde de Mato Grosso, a Fetricom/
MS tem como tesoureiro Alex Lima de
Albuquerque.

RETROSPECTO
2010
ATENÇÃO: CONTICOM ESTARÁ EM RECESSO
DE 17 DE DEZEMBRO A 10 DE JANEIRO DE 2011
A Conticom/CUT entra em recesso na próxima sexta-feira (17),
retornando no dia 10 de janeiro (segunda-feira). A longa interrupção se deve às reformas em andamento no prédio, que vão melhorar ainda mais as condições de trabalho da nossa Confederação.

Com garra e determinação, a Conticom/
CUT fez a sua parte na luta pelo desenvolvimento nacional e pela justiça ao longo
de 2010. Na foto acima, delegação da Confederação na Assembleia Nacional da
Classe Trabalhadora, que reuniu 25 mil
pessoas no dia 1º de junho no estádio do
Pacaembu, na capital paulista. Veja o
retrospecto de 2010 nas páginas 2 e 3.
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RETROSPECTIVA 2010: CONTICOM NA LINHA DE FRENTE
Se muito vale o já feito, mais vale o que será. Veja aqui um pouco
da luta dos operários da construção e da madeira por mais
salários, direitos e melhores condições de vida e trabalho

Waldemar de Oliveira em Camaçari-BA: apoiando
a mobilização por aumento salarial e direitos

A PARTIDA DO GUERREIRO
O coração guerreiro, solidário e generoso de Waldemar Pires de Oliveira, presidente da Conticom/CUT,
parou de bater na madrugada do dia 30 de abril. Para
os operários da construção
e da madeira, nos deixou
uma imensa herança: seu
exemplo de amigo e companheiro, de perseverar, de
superar as adversidades.
Acima de tudo, Waldemar
acreditava no potencial de
luta e no compromisso da
classe trabalhadora com a
construção de uma sociedade mais justa, socialista.

AMAZONAS - Após 12 dias de greve, os operários
da construção civil de Manaus, com apoio da
Conticom, da Federação e do Sindicato,
arrancaram do empresariado, no dia 23 de julho,
reajuste de 7% e a implantação dos restaurantes
nos canteiros de obras com mais de 50
trabalhadores. Foi garantido ainda o pagamento
dos medicamentos aos aposentados, além de
“ajuda humanitária” de um salário mínimo

Seminário de Planejamento da Conticom realizado em São Bernardo,
nos dias 9 e 10 de fevereiro, traçou as linhas de atuação da entidade.

RONDÔNIA - Em setembro de 2009, sob comando da nova direção do
Sticcero, operários paralisaram a construção das usinas do Rio Madeira.
A greve arrancou reajuste de 15,56% e aumento médio nos pisos de 30%.
No início de 2010, o consórcio liderado pela Odebrecht investiu numa
chapa laranja, para tentar colocar pelegos à frente do Sindicato. Mais
uma vez a unidade e a mobilização da categoria derrotaram o patronato

ESPÍRITO SANTO - Sob a direção do Sintraconst-ES, mil operários da
Mendes Júnior cruzaram os braços na obra da Petrobrás, em Barra
do Riacho, no município de Aracruz e, após quatro dias paralisados,
conseguiram expressivas vitórias como o fim da superlotação dos
alojamentos e o reajuste de 35% no valor do cartão alimentação.

ASSEMBLEIA DA CLASSE TRABALHADORA REUNIU 25 MIL NO PACAEMBU
Em defesa do Estado indutor do desenvolvimento, com soberania: Conticom, presente!
BAHIA - Após heróicos 16 dias de
greve e mais de dez dias de
impasses, o Sindticc (Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria da
Construção Civil, Montagem e
Manutenções de Camaçari e
Região) conquistou abono de 2,5%
e aumento de 50% no valor da
cesta básica.
ESPÍRITO SANTO - Êxito total da
ação sindical no Seminário do
CPR – Comitê Permanente
Regional Sobre as Condições e
Meio Ambiente do Trabalho na
Indústria da Construção Civil do
Estado, dia 10 de agosto

SÃO PAULO - Sob o comando do Sindicato dos
Trabalhadores da Construção e da Montagem de Campinas,
doze mil operários terceirizados da Refinaria de Paulínia
(Replan) saíram vitoriosos - em junho - da campanha
salarial. Após três paralisações arrancaram o acordo
coletivo com reajuste de 9% -aumento real de 4% - e a inédita
Participação nos Lucros e Resultados de R$ 1.000,00

PARANÁ - Sindicato de Curitiba garante direitos a operários do
Nordeste abandonados pela VIJ - que presta serviço à Gafisa - a
três mil quiômetros de casa. Companheiros da Bahia, Maranhão
e Piauí conheceram de perto a solidariedade de classe

SÃO PAULO - Vilmar Kanzler (presidente da Conticom/CUT),
Adi (CUT-SP) e Jacy Afonso (CUT Nacional) na filiação dos
Sindicatos de Botucatu e Lins, na reunião da Federação Solidária
de São Paulo, de 9 a 12 de novembro, em Praia Grande

MATO GROSSO DO SUL - Com apoio da Conticom,
foi fundado no dia 26 de novembro, em Campo Grande,
o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de
Montagem e Manutenção do Mato Grosso do Sul. Com
base estadual, a entidade se somou à estrutura cutista.

CUT REITERA DEFESA DO SALÁRIO MÍNIMO DE R$ 580 E
REPUDIA DESASTROSAS DECLARAÇÕES DE VACCAREZZA
Executiva Nacional convoca ato na próxima quarta (15), em frente ao Ministério da Fazenda

R

eunida no dia 9 de dezembro, em São compreensão da CUT, representam um tiro
Paulo, a Executiva Nacional da CUT no pé do crescimento e atentam contra o
manifesta o seu repúdio à decisão do Ban- papel indutor e cada vez mais central do
co Central de insistir na política de manu- Estado no processo de desenvolvimento.
tenção da estratosférica taxa de juros, que
A CUT também rechaça as colocações
atenta contra o desenvolvimento susten- expressas pelo deputado federal Cândido
tável, gerador de emprego e
Vaccarezza que, em entre“A política de
renda. Na avaliação da CUT,
vista às páginas amarelas
os juros altos apenas serda Revista Veja, destilou devalorização do
vem aos interesses do capisinformações e preconceisalário mínimo
tal especulativo externo, entos contra o movimento sintem impactado
carecem o crédito e compridical e os direitos históricos
positivamente
mem o mercado interno.
da classe trabalhadora. Na
no crescimento
Comprometida com a poavaliação da Central, as delítica de valorização do sasastrosas colocações do
econômico e
lário mínimo, que tem imparlamentar vêm na contrano combate
pactado positivamente no
mão da proposta que venàs imensas
crescimento econômico e no
ceu as últimas eleições predesiguadades
combate às imensas desisidenciais e nada mais são
sociais e
gualdades sociais e regiodo que uma tentativa de conais ainda existentes, a CUT
locar em pauta a agenda dos
regionais ainda
decide realizar uma manifesderrotados: ajuste fiscal, fleexistentes”
tação na próxima quarta-feixibilização das relações trara (15) em defesa da política de valoriza- balhistas e reforma da Previdência.
ção do salário mínimo e do seu aumento
Ao contrário do pensamento retrógrado
para R$ 580,00. O ato está sendo convo- do deputado, a CUT e o movimento sindicado para as 10 horas, em frente ao Mi- cal brasileiro já deram numerosas e inenistério da Fazenda, em Brasília, e dialo- quívocas demonstrações de sua capacidaga com a prioridade colocada pela presi- de e de seu protagonismo, como ficou exdenta eleita, Dilma Rousseff, de erradicar presso nas marchas da classe trabalhadoa miséria em nosso país.
ra a Brasília. São exemplos mais recentes
A manifestação em frente ao Ministé- desta ação o crédito consignado, a polítirio da Fazenda também expressará o pro- ca de valorização do salário mínimo e a
testo da classe trabalhadora brasileira agenda positiva no combate à crise. Inclucontra a possibilidade de corte de gastos sive, quando se pretendiam medidas recesnos investimentos públicos, nos recursos sivas, a CUT rejeitou qualquer proposta de
do próprio Programa de Aceleração do redução de salários e direitos, defendendo
Crescimento (PAC) e de arrocho nos sa- os investimentos públicos na produção,
lários dos servidores. Tais medidas, na com contrapartidas sociais.

Nossa Central reitera o papel do Congresso Nacional na implementação de reformas, como a política e a tributária, que
reforcem o caráter público do Estado brasileiro, ampliem os canais de participação
da população e promovam a justiça social,
combatendo as imensas distorções que
fazem com que quem ganha menos pague mais.
A proposta de retirada da multa dos
40% do FGTS, defendida por Vaccarezza,
somente contribuiria para agravar a enorme rotatividade da mão de obra, instrumento utilizado pelas empresas para rebaixar salários. Em vez deste descaminho, a CUT reitera para o papel do Congresso Nacional, que tarda em regulamentar a Convenção 158 da OIT que, ao coibir
a dispensa imotivada, colocará um freio
na onda de demissões. É necessário discutir e aprovar mecanismos de combate à
desenfreada terceirização, assim como é
de responsabilidade do Congresso por fim
ao famigerado Fator Previdenciário, mecanismo de arrocho inventado pelos tucanos para reduzir em até 40% os benefícios dos aposentados e pensionistas. Além
disso, há inúmeras outras propostas esquecidas pelos parlamentares, como a
Reforma Sindical, que desde 2006 encontra-se engavetada.
Ainda, na próxima quarta-feira, a CUT
estará, ao lado dos movimentos sociais,
participando na capital federal do encontro com o presidente Lula, para reiterar a
defesa do reajuste do salário mínimo para
R$ 580,00.
Direção Executiva da CUT
Quintino Severo, secretário geral

FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO NOVO, REPLETO DE REALIZAÇÕES
“Nunca se entregue, nasça
sempre com as manhãs
Deixe a luz do sol brilhar
no céu do seu olhar
Fé na vida, fé no homem,
fé no que virá
Nós podemos tudo, nós
podemos mais
Vamos lá fazer o que será”
Que as palavras de Gonzaguinha
nos iluminem na caminhada,
coletiva e solidária, de 2001.
São os votos da Conticom/CUT

