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CONTICOM PROPÕE A EMPRESÁRIOS MAIS RESPONSABILIDADE
SOCIAL E COMBATE EFETIVO À PRECARIZAÇÃO E À INFORMALIDADE
Em sua intervenção no 81º ENIC (Encontro Nacional da Indústria da Construção), Waldemar de Oliveira lembrou que os
investimentos que propiciaram o crescimento do setor ainda não se refletiram no salário e nas condições de trabalho

O PRÉ-SAL É NOSSO! CONTICOM PRESENTE NO LANÇAMENTO
DO MARCO REGULATÓRIO  PARA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO

A Conticom esteve representada no histórico lançamento do marco regulatório para
exploração de petróleo no pré-sal, dia 31 de agosto, em Brasília, pelos companheiros
Alcides Luiz do Nascimento, secretário geral; Waldir Maurício da Costa Filho, secre-
tário de Formação; e Domingos Oliveira Davide, relações internacionais.

Na oportunidade o presidente Lula propôs ao Congresso Nacional novas regras que
alteram a atual legislação, a fim de garantir para os brasileiros as imensas riquezas do
pré-sal descobertas pela Petrobrás, a maior jazida petrolífera do país, com mais de 800
quilômetros de extensão, que vai do litoral do Espírito Santo até Santa Catarina.

Pela avaliação dos técnicos, numa estimativa conservadora - que pode ser multipli-
cada - o pré-sal  dispõe de 90 bilhões de barris de petróleo, quase sete vezes o total
de reservas que o Brasil tinha até então, de 14 bilhões de barris.

DEBATE - Ao lançar os projetos para o pré-sal, o presidente Lula convocou os
brasileiros a um “grande debate para que tomemos as melhores decisões”. Os proje-
tos, embora ainda mantenham leilões e proponham uma segunda estatal para o pré-
sal, autorizam a União a contratar diretamente a Petrobrás. Lula rendeu homenagem
aos que “se insurgiram contra a ladainha que o Brasil deveria deixar essa tarefa para
o capital estrangeiro. Bendito nacionalismo, que permitiu que as riquezas da nação
permanecessem em nossas mãos”. “A proposta do governo amplia o papel do Estado
e se contrapõe ao projeto entreguista implantado pelos tucanos, mas, apesar dos
avanços, ainda não é suficiente para garantir que este estratégico recurso natural seja
de fato um bem público utilizado em prol do povo brasileiro”, avalia o coordenador da
Federação Única dos Petroleiros (FUP), João Moraes, enfatizando a importância da
mobilização popular para garantir a aprovação do projeto dos trabalhadores.

MUDANÇAS - Para a FUP, a CUT e os movimentos sociais, a proposta enviada
pelo governo ao Congresso supera o atual modelo privatista de concessão, mas não
garante o controle integral do Estado, permitindo que as empresas privadas continu-
em se apropriando do petróleo, gás natural e seus derivados. “Além disso, o governo
altera as regras somente das áreas do pré-sal que não foram licitadas, mantendo sob
posse das empresas privadas todos os blocos entregues nos leilões”, afirma Moraes.

“Com a descoberta do pré-sal pela
Petrobrás, o Brasil tem todas as con-
dições de, rapidamente, transformar
esta imensa riqueza mineral em be-
nefício social para milhões de brasi-
leiros, investindo em saúde, educa-
ção, ciência e tecnologia, acabando
com a miséria e garantindo empre-
gos dignos, salários justos e maior
atenção ao meio ambiente”

Alcides Luiz do Nascimento,
Secretário-geral da Conticom
“Diferente dos tempos de FHC,

quando só havia privilégio para o ca-
pital estrangeiro, temos um governo
comprometido com o desenvolvimen-
to do nosso país, voltado para o bem-
estar dos brasileiros. Nossa mobiliza-
ção é chave para fazer com que os
recursos do pré-sal sejam aplicados
aqui, gerando desenvolvimento com
salário e emprego de qualidade”

Domingos Oliveira Davide,
Relações Internacionais

“O pré-sal é tudo o que o Brasil
precisa para potencializar o seu de-
senvolvimento sustentável e sobera-
no, multiplicando os investimentos
em saúde, educação e segurança”

Waldir Maurício da Costa Filho,
Secretário de Formação

Waldemar (Conticom/CUT) entre o representante da CBIC
e Ramalho (FS): “empresários precisam rever conceitos”

O 81º ENIC, realizado no Rio de Janei-
ro, nos dias 1º e 2 de setembro, ser-

viu para a Conticom/CUT cobrar do
empresariado mais responsabilidade so-
cial para transformar a realidade da cons-
trução, recordista em informalidade, aci-
dentes, lesões, mutilações e mortes.

Convidado para fazer uma exposição no
evento, Waldemar de Oliveira destacou a
importância de uma pesquisa específica
do setor, elaborada pelo Dieese, a ser
divulgada nos próximos dias. Entre outras
relevantes informações, ressaltou, está a
magnitude da informalidade, que demons-
tra não haver como se aposentar por tem-

po de contribuição, já
que a média de trabalho
de um operário no setor
é de apenas 72 meses.
“Condições insalubres e
intempéries, somadas a
longas e extenuantes jor-
nadas, além dos baixos
salários que forçam os
bicos nos finais de semana, levam a per-
da da saúde e da vida útil”, denunciou.

Para o presidente da Conticom, “o go-
verno está fazendo a sua parte, dando in-
centivos e financiamento abundante para o
setor melhorar as condições de vida e tra-

balho dos seus operários, agora precisa-
mos que os empresários façam a sua, ga-
rantindo um ambiente socialmente justo”.
“Pesquisa recente demonstra que nos últi-
mos 10 anos, apesar de toda nossa luta,
caiu a média salarial do setor”, afirmou.

Organizada pelas centrais sindicais, a
Marcha da Classe Trabalhadora deste ano
terá como carro chefe a defesa do projeto
que reduz a jornada de trabalho para 40

CENTRAIS PREPARAM MARCHA A BRASÍLIA PELA REDUÇÃO DA JORNADA EM OUTUBRO
horas semanais e aumenta o adicional da
hora extra para 75%.

Além disso, o movimento sindical vai
ampliar a pressão sobre o Congresso Na-

cional pela aprovação da política de valori-
zação do salário mínimo, a defesa da rati-
ficação das Convenções 151 e 158 da OIT
e do pré-sal para os brasileiros.



OPERÁRIOS DAS USINAS DO RIO MADEIRA EM GREVE POR
AUMENTO DO PISO E MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO
Atraso nas negociações (a data-base

da categoria foi em 1º de maio); pisos
salariais até 50% inferiores aos pratica-
dos no mercado, R$ 540 para ajudantes,
R$ 649,08 para pedreiro, carpinteiro e ele-
tricista; condições de transportes inade-
quadas; falta de segurança e assédio
moral no trabalho. Some-se a opressão
da PM de Rondônia contra os trabalhado-
res. Diante disso, a categoria aprovou, por
unanimidade, em assembléia sexta-feira
(4), a paralisação das obras das Usinas
do Madeira a partir de terça-feira (8). A gre-
ve dos operários também vai abranger ou-
tras obras da construção pesada.

VIDA FÁCIL  - Acostumado a impor o
que queria aos pelegos da antiga direção
do Sindicato dos Trabalhadores da Cons-
trução (STICCERO) - afastada pela Justi-
ça devido a irregularidades -, os empresá-
rios se recusam a negociar, alegando a
existência de Convenção Coletiva assina-
da há mais de ano, que estabelece a dura-
ção de 24 meses para as cláusulas. O fato
é que quando ela foi assinada as empre-
sas sequer haviam iniciado as obras; ou
seja, não havia trabalhadores contratados.
O STICCERO atualmente está com  nova
administração nomeada pela Justiça.

PRESSÃO -  A pauta de reivindicações
inclui realinhamento dos pisos salariais,
como os de ajudante para R$ 750 e de pe-
dreiro, carpinteiro e eletricista para R$
1.250; além de cesta alimentação e
melhorias nas condições de trabalho.

Empanturradas de dinheiro público, grandes construtoras se negam a dialogar e tentam impor arrocho salarial

No último dia 28 de agosto, o Sinicon
oficializou sua arrogância, dizendo que
“diante do exposto e cumprindo o pactua-
do entre as partes” manteria o arrocho dos
atuais pisos salariais, se recusando a
negociar as demais cláusulas, as quais
teriam validade até maio de 2010.

SOMATÓRIA  - Ao lado da categoria e
do STICCERO, a  CUT e a Conticom  aler-
taram a entidade patronal, bem como as
grandes construtoras como a Camargo
Correa, a Odebrecht e Andrade Gutierrez
para que respeitem os trabalhadores e
parem de ignorar a realidade: a Conven-
ção Coletiva anterior é totalmente ilegíti-
ma, já que nenhum trabalhador pode par-

ASSEMBLEIAS MASSIVAS EM RONDÔNIA ALERTARAM CAMARGO CORREA,
ODEBRECHT E ANDRADE GUTIERREZ PARA A NECESSIDADE DA NEGOCIAÇÃO

ticipar de sua aprovação, e está comple-
tamente fora dos preços praticados no
mercado, tanto local, quanto nacional.

“Não será uma convenção ilegítima que
sufocará os justos anseios dos trabalha-
dores”, afirmou o presidente da CUT-RO,
Itamar Ferreira.

Conforme Adenilton Borges, liderança
da categoria na Bahia, destacada pela
Conticom para auxiliar na mobilização, “os
trabalhadores dos consórcios liderados
pela Odebrecht (Usina Santo Antônio) e
Camargo Correa (Usina Jirau) demonstra-
ram nas assembleias sua determinação
de pôr fim aos abusos, caminhando jun-
tos para garantir melhorias para todos”.

Operários em Porto Velho: unidade e mobilização contra os abusos

Cerca de 200 pro-
fissionais de seguran-
ça no trabalho, em-
presários, dirigentes
sindicais e funcioná-
rios do Ministério do
Trabalho e Emprego
participaram no dia
27 de agosto, em Vi-
tória, do III Fórum Pre-
paratório para o VI
Congresso Nacional
sobre Condições e
Meio Ambiente do Tra-
balho na Indústria da Construção Civil
(CMATIC), que acontece em dezembro,
no Pará.

OBRA SEGURA E SAUDÁVEL- Na
avaliação de Adelso Pereira Rosa, secre-
tário de Saúde do Sintraconst-ES, enti-
dade que tem trabalho pioneiro na ques-
tão do meio ambiente do trabalho com o
programa “Obra segura e saudável”, “o
evento reafirmou a questão da segurança
no trabalho como prioridade número um”.
No congresso, ressaltou, “serão aborda-
das questões relativas à gestão da segu-
rança e a importância do combate à

precarização com a profissionalização,
que é requisito para a qualidade, produtivi-
dade, segurança e saúde do trabalhador”.

CONTRIBUIÇÃO -  Para o secretário
de Políticas Sindicais e Sociais da Con-
ticom, Luiz Carlos de Queiroz, “o Fórum
deu importantes contribuições e garantiu
encaminhamentos no que diz respeito à
defesa do trabalho decente, com o com-
bate aos altos índices de acidentes e
qualificou o debate sobre saúde e segu-
rança, que é prioritário para nossa cate-
goria, envolvendo trabalhadores, empre-
sários e governo”.

VITÓRIA SEDIA FÓRUM SUDESTE PARA O VI CMATIC

Lideranças sindicais comemoraram êxito do evento

Cento e oito projetos de 88 municípios
foram selecionados pelo Ministério das
Cidades para receber recursos de R$ 4,5
bilhões por intermédio do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC) do Sa-
neamento. A lista com os projetos esco-
lhidos foi divulgada na quarta-feira (2), em
Brasília, durante cerimônia com a presen-
ça de governadores de estados e de mi-
nistros. Do total de R$ 4,5 bilhões, R$ 3
bilhões serão destinados a projetos de
esgoto, e R$ 1,5 bilhão, a projetos de água.

PAC DO SANEAMENTO VAI LIBERAR
R$4,5 BILHÕES PARA MUNICÍPIOS

CAIXA JÁ EMPRESTOU EM 2009
MAIS DE R$ 23 BILHÕES PARA

CONSTRUÇÃO, COMEMORA LULA
Durante a cerimônia de abertura do 81º

Encontro Nacional da Indústria de Cons-
trução Civil, terça-feira (1º), no Rio de Ja-
neiro, o presidente Lula informou que, no
acumulado de janeiro a agosto deste ano,
a Caixa Econômica Federal (CEF) já em-
prestou ao setor R$ 23,2 bilhões, mais do
que em todo o ano passado, o que ele
considerou "excepcional".


