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O Congresso Nacional sobre Condi-
ções e Meio Ambiente do Trabalho

na Indústria da Construção (CMATIC), que
acontece de 6 a 9 de dezembro, em
Belém, representa uma excelente oportu-
nidade para refletir sobre a insuficiência
das ações que vêm sendo tomadas,
para projetar mais ousadia e co-
brar mais compromisso.

Na avaliação do presi-
dente da Conticom/CUT,
Waldemar de Oliveira, “é
preciso agir para mudar
o comportamento de tra-
balhadores, empresá-
rios e, particularmente,
governos, no que diz res-
peito à saúde e segurança
no trabalho”. Mais do que ne-
cessária, ressaltou, “esta so-
matória de esforços é impres-
cindível para darmos um basta
na epidemia de lesões, mutila-
ções e mortes, que se multiplicam nos
canteiros de obras em forma de quedas,
choques e desmoronamentos”.

PAC - No entendimento da Conticom/
CUT, as obras do Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC) precisam ser con-

vertidas pelo governo federal numa espé-
cie de laboratório, transformando-se num
exemplo do que queremos para o setor,
campeão de acidentes de trabalho. “Sabe-
mos que os trágicos índices revelam o ta-
manho do abandono a que está relegada a

construção, onde a precarização ainda
é regra, com as terceirizações e

quarteirizações abundantes e as
jornadas extenuantes”, enfa-

tizou Waldemar.
VIDAS -  A questão é

que se há uma montanha
de recursos públicos que
está sendo destinada, cor-
retamente, a obras de in-

fraestrutura fundamentais
para o desenvolvimento do

país, não menos importante
deveria ser alocar verbas para
a defesa estratégica do traba-
lhador. Afinal, são milhares de
vidas que continuam sendo des-

perdiçadas em obras sem as mínimas con-
dições de segurança, onde a incerteza faz
morada em alojamentos sem ventilação e
com comida de má qualidade, em trans-
portes que conduzem operários como
gado ao matadouro.
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HORA DE INVESTIR EM SAÚDE E SEGURANÇA!
Esta é a palavra de ordem da delegação da Conticom/CUT que participa de 6 a 9 de dezembro, do VI CMATIC

Esta é a realidade do Ramo da cons-
trução: dura, feia e triste, ainda que
vitaminada por financiamentos e créditos.
Daí a importância das contrapartidas so-
ciais, medidas que deveriam assegurar,
entre outras importantes questões, o di-
reito à organização no local de trabalho.

GARANTIAS - Para a Conticom/CUT,
recursos públicos deveriam servir de estí-
mulo para assegurar estas contrapartidas,
vinculando a sua liberação a um compro-
misso claro das empresas com investi-
mentos na melhoria do ambiente de tra-
balho, na garantia de um Piso Salarial
Nacional, no estabelecimento de mesas
de negociação com as entidades repre-
sentativas dos trabalhadores.

Por isso, a Conticom luta para garantir
o direito à organização no local de traba-
lho, com o respeito às entidades sindicais
representativas. Esta seria uma boa for-
ma dos empresários começarem a contri-
buir para uma mudança na cultura do gran-
de capital, que vê no operário uma peça
descartável da sua engrenagem de moer

homens. Exagero? Basta ver quem con-
segue se aposentar na profissão e quanto
tempo se mantém de pé um trabalhador
em empregos onde a rotatividade é tão alta
quanto a desmedida exploração...

ABSURDO - “Enquanto for mais barato
para uma empresa pagar um tratamento
médico - ou mesmo um enterro - do que
investir na prevenção, infelizmente conti-
nuaremos vítimas da insalubridade, do rit-
mo intenso de trabalho, do salário degra-
dante e do trabalho precário”, frisou
Waldemar.

Na análise da Conticom, aí reside a im-
portância da fiscalização do Estado,
acompanhada pelos Sindicatos e a neces-
sidade de sólidos investimentos em edu-
cação, qualificação e prevenção, abrindo
perspectivas por meio da organização e
da mobilização da categoria, para garan-
tir a necessária respeitabilidade na hora
da negociação, assegurando que os go-
vernos governem.“Sem pressão, não há
avanço. Que o CMATIC faça ecoar esta
convicção”, sublinhou Waldemar.

ORGANIZAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO
FORTALECE PREVENÇÃO E CUIDADOS

Os trabalhadores já podem adquirir
ingressos para o filme “Lula, o filho do
Brasil” a R$ 5. Basta apresentar a car-
teirinha de filiação a qualquer sindicato
nas bilheterias das redes Cinemark, UCI
e Grupo Severiano Ribeiro. A partir de
15 de janeiro, todos os sindicalizados
terão 50% de desconto.

PERSEVERANÇA - Com direção de
Fábio Barreto, a obra retrata a intensa
trajetória de vida do presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva desde o nascimento,
em 1945, no sertão de Pernambuco, até
a formação do líder sindical nas fábri-
cas e no Sindicato dos Metalúrgicos do
ABC, em 1980, três anos antes de par-
ticipar da fundação da Central Única
dos Trabalhadores. O filme também
reproduz imagens históricas do movi-
mento e da luta contra a repressão,
dando ainda mais realismo e intensi-
dade à bela narrativa.

ELENCO - São 130 atores. Rui Ri-
cardo Diaz faz o papel de Lula dos 18
aos 35 anos, Glória Pires interpreta
Dona Lindu, mãe de Lula, Cléo Pires
vive a primeira mulher do presidente e
Juliana Baroni atua como a primeira-
dama Marisa Letícia.

“LULA, O FILHO DO BRASIL”
TEM DESCONTO DE 50%

PARA OS SINDICALIZADOS



Com o tema “Políticas Setoriais articu-
lando campo e cidade, no Brasil e no mun-
do – o direito de viver com qualidade”, a
CUT realiza na próxima quarta-feira (9), no
Hotel Braston, em São Paulo, a 3ª Oficina
Nacional da Jornada de Desenvolvimento.

ACÚMULO - Esta edição encerra a
série de debates organizados pela CUT
para a construção da Plataforma da Clas-
se Trabalhadora para as eleições de 2010,
discutindo o meio ambiente e a sustenta-
bilidade como formas de valorizar as vo-
cações regionais do Brasil e superar as
desigualdades.

Neste ano, além de encontros regionais,
a Central promoveu outros dois eventos
nacionais, com a participação de lideran-
ças da Conticom, que tiveram como eixos
democracia, participação popular, controle

OFICINA DA CUT DEBATE DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE VIDA

social, educação, saúde, mercado de tra-
balho, economia popular, solidária e prote-
ção social.

“A plataforma que construiremos irá prio-
rizar o desenvolvimento sustentável e isso
inclui discutir mudanças no padrão de pro-
dução e consumo, da matriz energética
poluente para um modelo renovável e o pro-
jeto do pré-sal”, aponta Artur Henrique, pre-
sidente da CUT.

Participaram do evento os professores
doutores Ladislau Dowbor – PUC; Célio
Bermann – USP; Ermínia Maricato – FAU/
USP; Arilson Favareto eJosé Alberto da
Costa Machado - UFA; o secretário de Po-
lítica Econômica e Desenvolvimento Sus-
tentável da Confederação Sindical das
Américas (CSA), Rafael Freire, e o minis-
tro de carreira Milton Rondó.

Evento acontece nesta quarta-feira no Hotel Braston, na capital paulista

A CONTICOM ENCERRA AS ATIVIDADES DE 2009 NA SEXTA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO,
E RETORNA DO RECESSO DE FINAL DE ANO NA QUARTA-FEIRA, 6 DE JANEIRO
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A Direção Nacional da CUT reafirmou,
na reunião dos dias 26 e 27 de novembro,
“sua completa solidariedade e apoio à Fren-
te Nacional de Resistência contra o Golpe
em Honduras, em particular às centrais sin-
dicais e sindicatos hondurenhos que jogam
um papel central nessa luta democrática”.

A CUT repudiou o recrudescimento da
repressão por parte do governo golpista
contra lideranças do movimento popular e
sindical, ocorridas às vésperas das elei-
ções ilegítimas de 29 de novembro, “ações
que custaram a vida, dentre outras, do di-
rigente da Frente de Resistência, o pro-
fessor aposentado de 56 anos Luis
Espinal, encontrado morto em 25 de no-
vembro depois de ter sido interceptado por
uma patrulha policial em barreiras que cer-
cam a capital do país”.

A CUT, que se fez presente no mês de
julho em Honduras para expressar sua
solidariedade à resistência contra o gol-
pe, parabenizou o governo brasileiro por
não reconhecer a farsa eleitoral de 29 de
novembro e denuncia a atitude cúmplice
com os golpistas por parte do governo dos
EUA, ao pretender legitimar eleições sem
a volta do presidente Manuel Zelaya ao
posto para o qual foi eleito pelo povo e
que foram boicotadas por vários partidos
e candidatos independentes.

HONDURAS: CUT CONDENA AS
ELEIÇÕES ILEGÍTIMAS E EXIGE
VOLTA DO PRESIDENTE ZELAYA Na próxima segunda-feira (7), em

Montevidéu, será realizada a Cúpula Sin-
dical do Cone Sul com a presença de
300 dirigentes de 13 centrais da Argen-
tina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai.
Organizado pela Coordenadora das Cen-
trais Sindicais do Cone Sul (CCSCS) o
evento acontecerá na mesma data em
que os presidentes dos países que inte-
gram o Mercosul se encontrarão na ca-
pital uruguaia. A expectativa é que já a
partir do próximo encontro se incorpo-
rem os venezuelanos, cuja entrada no
bloco está sendo aprovada nestes dias
pelo Congresso brasileiro.

PAUTA - Na agenda dos sindicalis-
tas, o fortalecimento do processo de
integração solidário e soberano, com a
afirmação de um modelo de desenvolvi-
mento inclusivo que gere empregos de-
centes, distribua renda, garanta direitos
e amplie conquistas. Este projeto, evi-
dentemente, não tem como se consoli-
dar sem a presença de um Estado
indutor, sem priorizar a atuação de em-
presas nacionais fortes, particularmen-
te as pequenas e médias, sabidamente
as que mais geram postos de trabalho.

Segundo o secretário de Relações
Internacionais da CUT, João Felício,
embora tenhamos hoje no Continente
governos progressistas que buscam se

desvencilhar das armadilhas deixadas
por neoliberais e privatistas, a cadência
da integração continua muito sujeita aos
humores do capital transnacional, onde
as grandes empresas globais acabam
impondo o seu ritmo.

ECONOMIA - No ano passado, con-
forme a CEPAL, o PIB da América do
Sul chegou próximo aos US$ 3 trilhões,
com o Brasil sendo responsável por mais
de US$ 1,5 trilhão ou 55% do total. O
PIB argentino é o segundo maior, cerca
de 20% do brasileiro, com US$ 330 bi-
lhões. Em 2008, a Argentina tinha 40
milhões de habitantes, enquanto o Bra-
sil alcançava os 192 milhões, quase 50%
do total da América do Sul, de 390 mi-
lhões. “Tais números carregam consi-
go, além do imenso potencial, uma gran-
de responsabilidade com a classe tra-
balhadora e a sociedade destes dois
países”, avalia Felício, para quem é pre-
ciso atuar com “elevada consciência e
redobrado compromisso, somando es-
forços com as centrais sindicais da re-
gião na consolidação de um projeto co-
mum, onde os sonhos de gerações se
materializem com independência, sobe-
rania e complementaridade”. “Façamos
nossas as palavras do artista uruguaio
Joaquim Torres Garcia: Nosso Norte é
o Sul!", frisou.

FORTALECENDO A INTEGRAÇÃO, MONTEVIDÉU
SEDIA A CÚPULA SINDICAL DO CONE SUL


