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CONTICOM/CUT COMPARTILHA EXPERIÊNCIAS DE COMBATE
À PRECARIZAÇÃO COM O SINDICALISMO INTERNACIONAL
Reunião da Internacional da Construção e da Madeira, em Buenos Aires, preparou ação frente às transnacionais do setor

A Confederação Nacional
dos Trabalhadores na In-

dústria da Construção e da
Madeira (Conticom/CUT) par-
ticipou em Buenos Aires, en-
tre segunda e quarta-feira (2 e
4/11), do encontro da Interna-
cional da Construção e da Ma-
deira (ICM), compartilhando
com 30 lideranças sindicais da
Argentina, Brasil, Chile, Para-
guai e Uruguai as recentes
experiências de combate à
precarização e à informalida-
de no Cone Sul. Acompanha-
ram o evento os dirigentes re-
gionais da ICM, Fredy Jara, do
Peru, e Carlos Salguero, do
Paramá.

IDENTIDADE - Diante dos
informes apresentados, a prin-
cipal constatação é que os
problemas são os mesmos em todos os
países do Mercosul: alta informalidade,
terceirizações e quarteirizações que agra-
vam a precarização das relações do tra-
balho, multiplicam os acidentes nos can-
teiros de obra com lesões e mutilações, e
exigem das entidades sindicais uma res-
posta mais ágil e à altura. Entre os pon-
tos em pauta, a constituição de um Piso
Salarial Regional e a garantia de uma pla-
taforma mínima de direitos sociais e tra-
balhistas.

Durante o evento, centrado na análise
do enfrentamento à ação das transnacio-
nais no setor da construção - particular-
mente depois da eclosão da crise interna-
cional, onde houve maior deslocamento de

empresas para a América Latina -, o pre-
sidente da Conticom, Waldemar de Oli-
veira, e o secretário de Políticas Sindicais
e Sociais, Luiz Carlos José de Queiroz,
deram um informe sobre os avanços obti-
dos em nosso país, no último período.

Um dos pontos altos, sublinharam os
dois dirigentes, foi o crescimento da mo-
bilização da categoria, em função do am-
biente econômico mais favorável devido ao
Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC), ao Programa Minha Casa, Minha
Vida e à desoneração de produtos da cesta
básica da construção, que se refletiram
no aumento da massa salarial e dos em-
pregos. Waldemar e Luiz também resga-
taram o crescente papel da articulação do

sindicalismo cutista e a negociação junto
ao governo federal e à Câmara Brasileira
da Indústria da Construção (CBIC) como
elementos chaves neste processo de con-
solidação de direitos.

HUMANIZAÇÃO - A questão da legali-
zação das centrais sindicais impactou po-
sitivamente em favor do diálogo social, con-
tribuindo para fortalecer ações em direção
à humanização do mundo do trabalho, par-
ticularmente no nosso setor. Neste senti-
do, podemos dizer que o sindicalismo bra-
sileiro tem um acúmulo importante, pois
conseguiu abrir espaços na luta, avançan-
do em organização, mas também em cons-
ciência para melhor enfrentar o grande ca-
pital", declarou Waldemar.

As ações daninhas e irresponsáveis da
multinacional brasileira Odebrecht foram
intensamente criticadas pelo conjunto dos
sindicalistas, que deram inúmeros exem-
plos de agressão aos direitos dos traba-
lhadores em todos os países da região
onde atua. Camargo Correa, OAS e Men-
des Júnior também foram alvo da conde-
nação unânime.

“Fomos convocados a participar de
ações de solidariedade no conjunto dos
países onde estas multinacionais brasi-

leiras atuam, mas desde já alertamos que
no Brasil elas não fazem diferente. Suas
práticas são deploráveis e condenáveis,
colocando sempre o capital acima da vida
humana, da saúde e da segurança dos
trabalhadores”, ressaltou o presidente da
Conticom. “Até mesmo sindicalistas nor-
te-americanos pediram o nosso auxílio,
pois a Odebrecht vem tendo o mesmo
comportamento da Vale naquele país,
agredindo direitos e tentando rebaixar sa-
lários e conquistas”, frisou Waldemar.

“NÃO PODEMOS ADMITIR QUE RECURSOS
PÚBLICOS CONTINUEM ALIMENTANDO A

VORACIDADE DAS TRANSNACIONAIS
BRASILEIRAS CONTRA O TRABALHADOR”

SINDICALISTAS REPUDIAM ABUSOS DA
ODEBRECHT POR TODA A AMÉRICA LATINA

“É inadmissível que recursos públicos,
via Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social continuem alimen-
tando a voracidade das transnacionais
brasileiras contra o trabalhador”, afirmou
Waldemar. “Assim como no Brasil defen-
demos contrapartidas sociais para os in-
vestimentos públicos, a fim de que o tra-
balhador tenha assegurado um patamar
mínimo de direitos, propomos que haja
fiscalização sobre as transnacionais bra-
sileiras nos demais países”, sublinhou.

Dirigentes sindicais da Argentina, Brasil, Chile, Panamá, Paraguai e Peru
fortaleceram os laços de união em prol dos direitos da classe trabalhadora



ACentral Única dos Trabalhadores reali-
zará um acampamento em Brasília, a

partir desta segunda-feira (9), anteceden-
do a 6ª Marcha da Classe Trabalhadora,
convocada unitariamente pelas centrais sin-
dicais para quarta-feira (11).

Os companheiros do acampamento fi-
carão responsáveis por preparar a recep-
ção dos parlamentares, as panfletagens
e bandeiraços no Distrito Federal, além
de uma vigília no Congresso Nacional.

A aprovação da Proposta de Emenda
Constitucional (PEC 231/95) que reduz a
jornada de trabalho para 40 horas sema-
nais sem redução de salário e aumenta
para 75% o valor da hora extra é uma das
principais bandeiras da marcha, sublinha
o presidente da CUT, Artur Henrique. As
centrais têm reiterado que a aprovação
destas duas medidas, além de tornar
menos exaustiva a jornada, contribuirá
para melhorarmos as condições de saú-
de e segurança no trabalho, diminuirá o
número de acidentes causados pelo can-
saço, e ampliará o tempo para o convívio

CUT FAZ ACAMPAMENTO EM BRASÍLIA A PARTIR DESTA SEGUNDA-
FEIRA EM PREPARAÇÃO À 6ª MARCHA DA CLASSE TRABALHADORA

familiar, o lazer e a qualificação profissio-
nal. Conforme o Dieese, a redução da jor-
nada pode gerar mais de 2 milhões de
novas vagas em todo o país, elevando a
massa salarial e fortalecendo o mercado
interno.

A 6ª Marcha também vai pressionar pela
aprovação da política de valorização do
salário mínimo negociada pelas centrais
com o governo (PL 01/07) e a PEC 438/
01, contra o trabalho escravo; a ratifica-
ção das Convenções 151 e 158 da OIT
(que estabelece a negociação coletiva no
serviço público e põe fim à demissão imo-
tivada); a retirada dos PLs da Terceiriza-
ção (4302/98 e 4330/04), que precarizam
as relações de trabalho.

Outro ponto extremamente importante
é a defesa das imensas jazidas do pré-
sal, para que fiquem nas mãos do povo
brasileiro e sejam usadas para ampliar os
investimentos no desenvolvimento nacio-
nal, com mais recursos para a saúde,
educação, reforma agrária, meio ambien-
te, ciência e tecnologia.

Redução da jornada, fim das demissões imotivadas, valorização do mínimo e defesa do pré-sal são prioridades

GREVE EM PRESTADORA DE SERVIÇOS DA PETROBRÁS
CONQUISTA REAJUSTE DO PISO PARA R$ 965,80, MAIS
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E PLR DE R$ 1.000

Paralisação liderada pelo Sintramog garantiu vitória em Suzano

Os 50 trabalhadores da Líder, Cons-
truções e Instalações, empresa presta-
dora de serviços da Petrobrás, paralisa-
ram o canteiro da obra em Suzano e con-
quistaram uma importante vitória contra
a intransigência.

Além do reajuste do piso salarial de
R$ 917,00 para R$ 965,80, haverá o pa-
gamento de um abono de R$ 100,00 de
fevereiro a setembro e da PLR (Participa-
ção nos Lucros e Resultados) de R$
1.000,00. Os operários também assegu-
raram o adicional de periculosidade de
30% sobre o salário e mudança no siste-
ma de mensalista para horista, que rou-
bava cinco dias do ano dos trabalhado-
res (todos os meses com dia 31).

“Foi uma vitória da mobilização dos

companheiros, que não aceitaram pres-
são e se mantiveram unidos”, declarou
Josemar Bernardes André, presidente do
Sindicato dos Trabalhadores na Indús-
tria da Construção e do Mobiliário de
Mogi das Cruzes e região (Sintramog).

TRABALHADORES DE MOGI  E
REGIÃO ARRANCAM REAJUSTE DE
9,09% PARA O SETOR MOVELEIRO E
8,98% PARA MÁRMORE E GRANITO

Operários deram lição na Líder

FOTOGRAFE A MARCHA E
ENVIE PARA A CONTICOM

Nossa categoria é de luta, conscien-
te e organizada, sempre respondendo
positivamente, com garra e unidade, aos
desafios colocados. Nesta 6ª Marcha a
Brasília não será diferente. Isso a gente
sabe, mas é muito importante que todo
esse movimento fique registrado, para
que o conjunto do Brasil veja.

Fotografe e envie fotos para o email
conticom@conticom.org.br

Os companheiros de Mogi das Cru-
zes e Região, no Estado de São Paulo,
concluíram sua campanha salarial ga-
rantindo bons aumentos reais a partir
da unidade e mobilização do conjunto
dos canteiros de obra.

Liderados pelo Sintramog, os traba-
lhadores foram à luta e arrancaram me-
lhorias no piso salarial do setor move-
leiro, conquistando reajuste de 9,09%,
enquanto os salários receberam aumen-
to de 6,5%. Para o setor de mármore e
granito, o piso foi aumentado em 8,98%
e os salários em 7%.

A vitória beneficiará os trabalhadores
destes setores em  Mogi, Suzano, Poá,
Ferraz, Itaquaquecetuba, Santa Isabel
e Guararema.


