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PRESENTE AO 5º FÓRUM MUNDIAL URBANO, CONTICOM
AMPLIA UNIÃO E MOBILIZAÇÃO PELO TRABALHO DECENTE
“Com a proximidade da Copa, cresce a importância do setor. É estratégica uma articulação que
potencialize a ação sindical nas capitais”, afirmou o presidente da Conticom, Waldemar de Oliveira

A Conticom/CUT participou ao
lado da Internacional da Cons-

trução e da Madeira (ICM), de 22 a
26 de março, do Fórum Mundial
Urbano, no Rio de Janeiro. Entre
os principais temas debatidos no
evento, pautado pela ação sindical,
sobressaiu-se a mobilização em
defesa do trabalho decente e do
direito à cidade, dentro da visão do
desenvolvimento sustentável e in-
clusivo.

Ao longo dos dias, ganhou peso
a troca de experiências concretas
e ações que façam o trabalho de-
cente ganhar visibilidade e perma-
nência, se traduzindo em direitos e
qualidade de vida para os operários
do setor. Um dos pontos que mere-
ceram maior atenção da nossa par-
te, informou o presidente da Conti-
com, Waldemar de Oliveira, foi a
questão das obras da Copa do
Mundo, pois envolverão várias capi-
tais brasileiras. “Isso nos abre uma
perspectiva real de mobilização,
acima de eventuais divergências que
possam existir entre os distintos sin-
dicatos”, declarou. Conforme
Waldemar, o objetivo é reunir todas
as entidades cujas capitais abriga-
rão jogos e, portanto, obras, para
definir um cronograma de debates
a fim de construir reivindicações co-
muns. “A ideia é fechar uma pauta
unificada para apresentar aos pa-
trões e ao governo. Nossa compre-
ensão é que esta unidade será
determinante para conseguirmos
avanços. E mais, este poderá ser
o embrião de um grande acordo co-
letivo nacional para a nossa cate-
goria”, acrescentou.

Sindicalistas de todo o
planeta participaram do
evento no Rio de Janeiro

O conceito de trabalho decente, esclare-
ceu Waldemar, é adotado na quase totalida-
de dos países e implica em oportunidades de
empregos dignos com salários justos, segu-
rança no local de trabalho e proteção social
para os trabalhadores e suas famílias. No Bra-
sil, esclareceu, “temos a Consolidação das
Leis Trabalhistas, que garante um patamar mí-
nimo de direitos, mas que precisam ser efeti-
vados com maior fiscalização e punição das
empresas que insistem em descumpri-los”.
O Ramo da construção, lembrou o presidente
da Conticom, registra o mais alto índice de
informalidade e precarização das relações do
trabalho, com salários aviltados, alta
rotatividade e um número realmente impres-
sionante de acidentes de trabalho que
lesionam, mutilam e matam aos milhares.

MUDANÇA -“A proximidade da Copa deve
fazer o patronato refletir e mudar suas práti-
cas, já que é preciso maior investimento na

qualificação e capacitação da mão de obra,
na valorização do trabalho. Do ponto de vista
das entidades sindicais, esta é a hora de co-
locarmos ênfase nesta questão, pois não po-
demos desperdiçar esta chance. A organiza-
ção no local de trabalho e o respeito à demo-
cracia e ao diálogo com os Sindicatos tam-
bém fazem parte da nossa proposta para ele-
var a qualidade do ambiente de trabalho no
setor”, declarou Waldemar.

SUSTENTABILIDADE - No evento, a Con-
ticom reiterou o seu compromisso com um
modelo de desenvolvimento com sustentabili-
dade econômica, social e ambiental, distribui-
ção de renda e valorização do trabalho no cam-
po e na cidade, conformando um projeto alter-
nativo de sociedade, centrado na produção,
na democracia e na soberania; onde a dina-
mização da economia seja pela inclusão, com
cidades sustentáveis e qualidade de vida e dig-
nidade de suas populações.

ENTIDADES BUSCAM EMPREGO DIGNO E SALÁRIO JUSTO

CAIXA ECONÔMICA DUPLICA FINANCIAMENTO DE MORADIA
A Caixa Econômica Federal (CEF) liberou até o dia 15 de março o montante de R$ 11

bilhões em crédito imobiliário, o dobro do que foi registrado no mesmo período do ano passa-
do. “A nossa expectativa para o ano é de R$ 50 bilhões. A meta será superada, esperamos
brevemente atingir o recorde da história”, afirmou a presidente do banco público, Maria
Fernanda Ramos Coelho. Em 2009, o crédito imobiliário total da CEF atingiu R$ 47 bilhões.

“O mercado está muito aquecido, as empresas estão com produção muito grande. Você
tem a renda média do trabalhador crescendo e os empregos formais batendo recorde, e
ainda teve o lançamento no ano passado do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’”, declarou.



A chapa 1 “Resgate Renovação e Luta”
obteve a aprovação de 98,63% dos vo-
tantes na eleição do Sindicato dos Tra-
balhadores na Indústria da Construção
de Rondônia (STICCERO), realizada na
semana passada. A chapa foi a única que
conseguiu preencher os requisitos do
Edital e do Estatuto para concorrer no
processo eleitoral.

PARTICIPAÇÃO - Estavam aptos ao
voto 1.019 filiados, sendo que o compa-
recimento foi de 50,27%; participação
considerada expressiva, principalmente
na construção civil onde a rotatividade é
alta e a mobilidade dos canteiros de obras
dificulta a coleta de votos. O quórum es-
tabelecido para o segundo e terceiro dia
de votação era de 40%, mas o compare-
cimento superou a maioria absoluta de
50% + 1 dos sócios aptos.

RONDÔNIA: CHAPA 1 “RESGATE, RENOVAÇÃO
E LUTA” É ELEITA COM 98,63% DOS VOTOS

A votação aconteceu nos dias 22, 23 e
24 deste mês e houve muitas dificuldades
na coleta de votos nas grandes empresas,
que dificultaram o acesso das urnas aos
canteiros e refeitórios das obras e não se
empenharam adequadamente para garantir
o acesso aos locais de votação, que fica-
ram nas portarias dos empreendimentos.
A maior dificuldade foi na Usina de Santo
Antonio, onde apenas 45% do filiados con-
seguiram votar e o destaque positivo foi a
Usina de Jirau, em que 63% dos filiados
votaram.

RESGATE - Para o novo presidente
eleito do STICCERO, Raimundo Soares
da Costa, o Toco, com esta eleição o res-
gate e a renovação do Sindicato estão
concluídos, iniciando-se agora uma nova
fase de lutas na defesa de direitos e na
busca de novas conquistas.

Os operários da construção civil da
Paraíba decidiram em assembleia re-

alizada quarta-feira (24) permanecer em
greve por tempo indeterminado. De acor-
do com Paulo Marcelo, secretário geral
da Central Única dos Trabalhadores no Es-
tado (CUT) e diretor do Sindicato dos Tra-
balhadores na Construção Civil e Mobiliá-
rio (Sintrocom), os empresários pioraram
a proposta oferecida e não querem discu-
tir o pagamento sobre os dias parados.

Na tarde de terça-feira (23) o Tribunal
Regional do Trabalho declarou que a gre-
ve é legal, estando em conformidade com
todas as exigências necessárias para a

BRAÇOS CRUZADOS DESDE O 8 DE MARÇO: OPERÁRIOS
CONVOCAM CAMINHADA E APITAÇO EM JOÃO PESSOA

deflagração do movimento e não demons-
trando em nenhum momento abusividade,
como alegavam os patrões.

NEGOCIAÇÕES - O secretário geral da
CUT- PB explicou que a entidade está
acompanhando as negociações e apoian-
do os trabalhadores no movimento. “Du-
rante os próximos dias, faremos caminha-
das e apitaços na frente das construções.
Levaremos também carro de som. Quere-
mos transformar os canteiros de obra que
ainda estão funcionado com movimentos
de greve tartaruga. Além disso, vamos con-
tinuar a denunciar caixa-dois nas cons-
trutoras e a insensibilidade dos donos de

empreiteiras”, destacou Paulo Marcelo.
Ele explicou que a greve, que já man-

tem em torno de 8 mil trabalhadores para-
dos na Grande João Pessoa, está atin-
gindo as grandes edificações verticais da
região.

AUMENTO, JÁ!  -  Segundo o sindica-
lista, a paralisação, iniciada no dia 8 de
março, se mantém há 17 dias. A proposta
dos trabalhadores é de aumento de 16%
para os que recebem piso e 10% para os
profissionais que recebem acima do piso.
Com isso, o menor salário da construção
civil que é o de servente de pedreiro, au-
mentaria para R$ 575.

Com as principais obras totalmente paradas, ruas da capital paraibana são palco de protesto da categoria

Empossada, Chapa 1 reafirma compromisso de luta e conquista

A ministra-chefe
da Casa Civil, Dilma
Roussef, avaliou que
“o século 20 foi o
século da exclusão
urbana”, marcado por
desigualdades, que
podem ser verifica-
das nos assenta-
mentos urbanos pre-
cários. “O século da
exclusão humana,
da segregação territorial, da proliferação
de populações em condições precárias de
habitação, morando em favelas, beiras de
rios, beiras de córregos, fundos de vales,
encostas, submetidas, sempre que o cli-
ma muda, a toda sorte de problemas, in-
clusive ao risco de morte”, afirmou a mi-
nistra no V Fórum Urbano Mundial, reali-
zado no Rio de Janeiro.

Dilma esclareceu que o déficit habita-
cional afeta principalmente a população
que ganha até três salários mínimos: “essa
população não tem renda suficiente para
sobreviver, se alimentar, comprar os pro-
dutos essenciais para a vida de sua fami-
lia e, ao mesmo tempo, pagar uma pres-
tação da casa própria, do seu apartamen-
to”. De acordo com a ministra, a meta do
Programa Minha Casa Minha Vida será
ampliada para dois milhões de moradias.

JUSTIÇA - Segundo Dilma, o progra-
ma foi criado para a população que não
tem renda suficiente para manter a família
e, além disso, pagar a prestação da casa
própria. “Com o programa acabamos com
uma ficção de que o mercado sozinho pro-
veria moradia para a população de baixa
renda. Nós passamos não mais a falar em
financiamento. Nós fazemos um subsídio
direto a essas populações e temos uma
meta muito importante, que é construir um
milhão de moradias num período de até
dois anos e meio”.

BRASIL VAI CONSTRUIR MAIS
DOIS MILHÕES DE MORADIAS,
ANUNCIA A MINISTRA DILMA

Dilma Roussef


