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COPA 2014: MINISTÉRIO DAS CIDADES CONVOCARÁ REUNIÃO COM
TRABALHADORES, GOVERNADORES, PREFEITOS E EMPRESÁRIOS
Pressão da CUT e da Conticom no Conselho Curador do FGTS condicionou liberação de recursos para
obras de infraestrutura à realização do encontro, que definirá as contrapartidas sociais

Seminário de
Planejamento
da Conticom
realizado em
São Bernardo
do Campo nos
dias 9 e 10 de
fevereiro

todas as centrais, para debater democra-
ticamente os encaminhamentos a serem
dados para a construção de um Contrato
Coletivo Nacional, que irá beneficiar o con-
junto da categoria. Este é o nosso enten-
dimento e o nosso compromisso”, decla-
rou o presidente da Conticom, Waldemar
de Oliveira, que representa a CUT no Con-
selho ao lado de Jacy Afonso.

NORMAS- Como já havia sido definido
pela direção da Conticom - e assegurado
na reunião do Conselho - tais normas de-
vem exigir respeito aos direitos trabalhistas,
jornada de 40 horas semanais, boas práti-
cas de saúde e segurança no trabalho,
metas de contratação de mulheres e jovens,
metas de redução de poluentes e investi-
mento em formação e qualificação, entre
outras ações.

O FI permite que parte do fundo global
do FGTS - aquele que não interfere nas con-
tas individuais dos trabalhadores - possa
ser aplicado em outras obras de infraestru-
tura, além da habitação e saneamento, já
atentidas pelo fundo.

Uma vez acatada a proposta cutista, o
Conselho Curador autorizou que os traba-
lhadores possam aplicar até 30% de suas
contas individuais em obras de infraestru-

tura, devendo manter seu dinheiro por lá
por pelo menos 12 meses, recebendo re-
torno no mínimo igual ao do próprio FGTS
(Taxa Referencial mais 3%), ou superior,
dependendo do resultado dos projetos de-
senvolvidos.

Para 2010, o FGTS conta com R$ 8 bi-
lhões em investimento em obras de trans-
porte, R$ 19 bilhões para habitação e R$
4,5 bilhões para saneamento básico.

Deu resultado a insistência da repre-
sentação cutista no Conselho Curador

do Fundo de Garantia para que o FI (Fundo
de Investimento)-FGTS adote normas rígi-
das e altos padrões de exigência para con-
ceder empréstimos a empresas ou proje-
tos, especialmente a partir de agora, quan-
do terão início inúmeras obras de infraestru-
tura destinadas à Copa do Mundo de 2014.

PRESSÃO - Na última reunião do Con-
selho, após amplo debate e pressão, a
representação cutista garantiu o avanço
após ter condicionado o voto na liberação
de mais sete bilhões de reais para as
obras do Programa de Aceleração do Cres-
cimento (PAC) a um acordo com os mi-
nistérios do Trabalho e das Cidades. Fi-
cou acertado que o ministro das Cidades,
Márcio Fortes, irá convocar nos próximos
dias uma reunião específica com os pre-
feitos das capitais sede e os governado-
res dos respectivos estados para cons-
truir, junto com os trabalhadores e empre-
sários, uma pauta específica do setor.

 “Fizemos este encaminhamento para
assegurar as contrapartidas sociais, já
que liberamos dinheiro dos trabalhadores
para as obras de infraestrutura. Agora pre-
cisamos trazer todos os sindicatos, de

A reunião de Planejamento da Dire-
ção Nacional da Conticom, realizada nos
dias 9 e 10 de fevereiro em São Bernar-
do, decidiu priorizar a articulação com o
conjunto dos Sindicatos das capitais que
sediarão os jogos em 2014. O objetivo
é fortalecer o vínculo organizacional e
sindical das entidades para garantir
avanços na melhoria das condições de
vida e trabalho que reflitam o volume de
recursos que serão disponibilizados.
Este será um passo decisivo rumo à
conquista do Contrato Coletivo Nacio-
nal da categoria. Uma oportunidade
única, que não pode ser desperdiçada.

REUNIR E UNIR OS SINDICATOS
DAS CIDADES-SEDE DA COPA



Após 24 horas de intenso
sofrimento, o auxiliar de pe-
dreiro Alan Kardec Moreira,
de 24 anos, faleceu em Poá,
na sexta-feira (5), vitimado por
queimaduras que atingiram
50% do seu corpo, após re-
ceber uma descarga elétrica
de 13 mil volts enquanto tra-
balhava na reforma de um
galpão no centro de Poá.

Conforme o Sindicato dos
Trabalhadores da Construção
e do Mobiliário de Mogi das
Cruzes, a vítima trabalhava
para uma terceirizada, sub-
contratada por uma pessoa fí-
sica para fazer a reforma de
um supermercado da Rede
Estrela. A entidade esteve
reunida nesta semana com a
proprietária do imóvel e asse-
gurou que sejam pagas as
devidas indenizações à família, sem pre-
juízo da ação criminal.

“Infelizmente este é um tipo de aci-
dente de trabalho corriqueiro nas obras
da construção, principalmente quando

e, no caso, acabaram com a
vida de um jovem”, afirmou Luiz
Carlos de Queiroz, secretário
geral do Sindicato e secretário
de Políticas Sociais da Conti-
com/CUT. O Ministério do Tra-
balho e o Ministério Público já
foram notificados e as entida-
des pressionam para que o cri-
me não fique impune.

Com a retirada do andaime,
a empresa tentou maquiar o
crime. “O fato é que as pesso-
as viram que Alan estava traba-
lhando em cima do andaime
quando esbarrou na fiação elé-
trica e foi arremessado. Foram
queimaduras de 1º, 2º e 3º
graus em metade do corpo. A
foto comprova que ele estava
em cima do andaime”, ressal-
tou Luizinho.

Modificar o local do aciden-
te para tentar burlar a fiscalização é uma
providência corriqueira das empresas, o
que reforça a necessidade de maior pre-
sença e controle dos agentes do Esta-
do, bem como da elevação das multas.

são terceirizadas. O andaime foi coloca-
do erroneamente embaixo de uma rede
elétrica energizada, sem o mínimo de
cuidado com a saúde e a segurança. São
precariedades que expõem o trabalhador

Alan Kardec Moreira, 24 anos, nova vítima da terceirização

CHOQUE DE 13 MIL VOLTS MATA OPERÁRIO TERCEIRIZADO EM POÁ-SP

Reunida em Brasília na quarta-feira
(10), a Executiva Nacional da CUT deci-
diu propor para suas entidades filiadas
a realização de um dia nacional de
luta,com paralisações, atrasos de turno
e mobilizações de rua, com o objetivo
de continuar pressionando o Congresso
Nacional e os empresários pela aprova-
ção da PEC (Proposta de Emenda Cons-
titucional) que reduz a jornada de traba-

EXECUTIVA DA CUT DEFENDE DIA NACIONAL DE LUTA, COM GREVES E MOBILIZAÇÕES PELAS 40 HORAS
lho para 40 horas por semana sem redu-
ção de salários e com adicional de 75%
sobre as horas extras.

INDICATIVO - Maio deve ser o mês de
realização do dia nacional de luta, indi-
cou a Executiva, que pretende ampliar o
debate sobre o tema com as confedera-
ções, federações e sindicatos de sua
base antes de definir a data.

Paralelamente, a CUT vai manter o diálo-

go com os parlamentares em Brasília e
também nos estados. Outra orientação
é que os ramos e os sindicatos incluam
a redução da jornada como elemento
central de suas campanhas e busquem
entregar a pauta para as entidades pa-
tronais em cada região do país, ampli-
ando a pressão desde a base. Estas
ações, inclusive, devem preceder o dia
nacional de luta.

SEMINÁRIO DEBATE PRESENÇA CHINESA NA AMÉRICA LATINA
E PROPÕE AGENDA COMUM PARA O SINDICALISMO DA REGIÃO

Artur Henrique: precisamos reivindicar
que os trabalhadores participem das
discussões comerciais com a China

Organizado pelo Instituto Observatório
Social e pela RedLat (Rede Latino-

americana da Pesquisas em Empresas
Multinacionais) o Seminário sobre a pre-
sença econômica chinesa na América La-
tina realizado no início de fevereiro, no Rio
de Janeiro, reuniu representações sindi-
cais, empresariais e de governos.

A América do Sul e Central respondem
por 25% dos produtos agrícolas consumi-
dos pela China e por 13% dos produtos
minerais, incluindo combustíveis, enquan-
to apenas 4% das exportações chinesas
dirigem-se à América Latina. A região tem
um saldo superior a 21 bilhões de dólares
com a China, enquanto acumula um déficit
de 67 bilhões em produtos industrializados.

Uma das preocupações do setor da
construção são as práticas adotadas pela
China no continente africano, onde vincu-
la investimentos à utilização de mão-de-
obra chinesa, o que acaba agravando as
condições sociais e de trabalho no res-

pectivo país. Presente ao evento, os re-
presentantes da Conticom avaliaram que
ao sediar a Copa do Mundo em 2014 e as
Olimpíadas em 2016, o Brasil entra na área
de risco, o que implica em termos desde
já políticas claras para enfrentar este pro-

blema, a fim de não sermos surpreendi-
dos depois.

De acordo com o presidente da CUT,
Artur Henrique, “temos que organizar uma
rede de articulação para receber os inves-
timentos chineses e transformá-los em
desenvolvimento sustentável, com distri-
buição de renda, maiores salários e me-
lhores condições de trabalho e de vida”

Falando especificamente do mercado
brasileiro, Artur lembrou que vários seto-
res já foram atingidos pela influência co-
mercial chinesa, afetando diretamente o
sindicalismo. “O país asiático investiu em
espaços no qual nós temos consolidadas
as grandes organizações sindicais, com
acordos positivos para o trabalhador, or-
ganização no local de trabalho. A vinda da
China e sua política de mercado leva à
degradação de parte destes setores. Este
sim é um grande desafio. Precisamos rei-
vindicar que os trabalhadores também par-
ticipem das discussões comerciais.”


