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CONTICOM E CUT DEFENDEM PARTICIPAÇÃO SINDICAL NO
COMITÊ GESTOR DA COPA PARA GARANTIR TRABALHO DECENTE
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Impactos econômicos e sociais da Copa do Mundo de 2014 podem atingir R$ 183,2 bilhões. Entidades começam
a se articular e mobilizar para assegurar mais e melhores empregos para o conjunto das categorias

A Conticom, a Central Única dos Tra-
balhadores e várias Confederações Nacio-
nais de Trabalhadores orgânicas à CUT,
como a do Comércio e Serviços
(Contracs), Serviço Público Municipal
(Confetam) e Vestuário (CNTV) se reuni-
ram na tarde de quinta-feira (29), no Hotel
Excelsior, na capital paulista, com o obje-
tivo de tomar medidas para que a realiza-
ção da Copa de 2014 e das Olimpíadas
de 2016 se traduza em trabalho decente
com geração de empregos de qualidade.

“Vamos batalhar para garantir a parti-
cipação dos trabalhadores no comitê
gestor da Copa, dialogando com a Fifa e
com o Ministério dos Esportes para ga-
rantir contrapartidas sociais aos investi-
mentos públicos que serão realizados, a
fim de assegurarmos mais e melhores
empregos”, declarou o presidente da CUT,
Artur Henrique. Para tanto, frisou, é preci-
so que a representação dos trabalhado-
res nos Conselhos de Desenvolvimento
Econômico e Social (CDES), do Fundo de
Garantia (FGTS),  do BNDES e do Fundo
de Amparo ao Trabalhador (FAT) tenha
uma ação coordenada e bastante definida
para traduzir em melhorias sociais os re-
cursos investidos.

CONTRAPARTIDAS - Na avaliação do
secretário de Políticas Sociais da Conti-
com, Luiz de Queiroz, a participação sin-
dical no comitê gestor das obras da Copa
será fundamental para garantir contrapar-
tidas sociais aos investimentos públicos
que serão alocados.

 Segundo previsões do governo federal
os impactos econômicos com a realiza-
ção da Copa podem atingir o volume de
R$ 183,2 bilhões, dos quais R$ 47,5 bi-
lhões (26%) são impactos diretos e R$

135,7 bilhões indiretos (74%). Neste ano,
na África do Sul, o impacto foi de apenas
0,5% no PIB, com muitas críticas aos in-
vestimentos realizados. Muitos dos está-
dios não poderão ser utilizados pelo alto
preço da manutenção, proibitivo para os
clubes locais.

DIÁLOGO SOCIAL  -  Conticom e CUT
defendem a necessidade de ampliar os es-
paços e mecanismos de diálogo social a
respeito das obras da Copa de 2014, “en-
volvendo governos, empregadores e traba-
lhadores para que seja firmado uma espé-
cie de protocolo com vistas a materializar
o acordado”. As entidades também que-

rem aproveitar a oportunidade para garan-
tir aos trabalhadores envolvidos cursos
mantidos com recursos do FAT, de longa
duração, para proporcionar uma efetiva qua-
lificação profissional em áreas essenciais
como a construção civil.

Uma das prioridades da Conticom e da
CUT no período será uma articulação mais
ampla com o movimento sindical e social
das doze cidades-sede escolhidas pela
Fifa: Salvador-BA, Recife-PE, Natal-RN,
Manaus-AM, Fortaleza-CE, Cuiabá-MT,
Brasília-DF, Porto Alegre-RS, Belo Hori-
zonte-MG, São Paulo-SP, Rio de Janeiro-
RJ e Curitiba-PR.

Para a secretária de Relações do Tra-
balho da CUT, Denise Motta Dau, deve
estar claro para os sindicalistas que o
montante de investimentos em
infraestrutura - mobilidade urbana, está-
dios, hotelaria, investimentos em proje-
tos para reforma de aeroportos e portos,
segurança, tecnologia da informação
dentre outros, poderá ter um impacto
econômico e social maior ou menor, a
depender da qualidade da intervenção do

movimento social organizado.
Esse volume de investimentos, com

certeza impactará na geração de empre-
gos que, pelas previsões podem atingir o
número de 330 mil permanentes e 380 mil
temporários. Sem contar com o incremen-
to do turismo, o aumento do consumo das
famílias e da arrecadação pelo Estado”,
ressaltou Denise.

De acordo com o secretário geral da
CUT, Quintino Severo, o eixo da interven-

ção em relação ao tema já está delineado
na Plataforma da CUT para as eleições.
“Valorização do trabalho; igualdade, dis-
tribuição de renda e inclusão social; Es-
tado democrático com caráter público e
participação ativa da sociedade são eixos
orientadores para nossa intervenção. Daí
a importância dos trabalhadores estarem
representados no debate da Copa, na ges-
tão e implementação deste importante pro-
jeto”, frisou.

PREVISÃO É DE 330 MIL EMPREGOS PERMANENTES E 380 MIL TEMPORÁRIOS

Da esquerda p/ a direita: Antonio Lisboa (responsável pelo Escritório
da CUT Nacional em Brasília), Quintino Severo, secretário geral da

CUT; Denise Motta Dau, secretária de Relações do Trabalho da CUT;
Ari Aloraldo, da Agência de Desenvolvimento Solidário (ADS) e Luiz
Carlos José de Queiroz, secretário de Políticas Sociais da Conticom



EXPERIÊNCIA DA ÁFRICA DO SUL DEVE SERVIR DE ALERTA
Coordenador do Escritório de Brasí-

lia e membro da executiva nacional da
CUT, Antonio Lisboa, durante a reunião
com a Conticom e as demais confede-
rações em São Paulo, deu um relato de
sua viagem à África do Sul, onde deba-
teu com lideranças sindicais locais so-
bre os impactos deixados pela recente
realização da Copa do Mundo.

ESTADO PARALELO -“A principal
reclamação dos trabalhadores foi com
relação à atuação da Fifa, que instalou
um verdadeiro estado paralelo em todas

as cidades-sede, o que prejudicou enor-
memente o comércio informal e a própria
circulação da população local”.

ABUSOS - Segundo Lisboa, o comér-
cio informal foi afastado a um raio de um
quilômetro dos estádios, das avenidas de
acesso e até dos parques municipais,
onde só podiam ser vendidos ou anuncia-
dos produtos licenciados pela organiza-
dora do evento.

LACUNA - Na avaliação dos presen-
tes, e também a partir de uma conversa
com uma pesquisadora da Universidade

da Cidade do Cabo, relatou, “deu para
verificar que as obras de infraestrutura
que beneficiarão de forma permanente
a população das cidades foram muito
poucas”. “Em Johannesburgo foi implan-
tada uma linha de metrô ligando o aero-
porto ao centro da cidade; em Porto Eli-
zabeth, foi construída uma faixa exclu-
siva para ônibus e vias de acesso à ci-
dade. Obras que, de acordo com as li-
deranças sindicais, representam muito
pouco em relação aos custos da cons-
trução dos estádios”, destacou.

Na avaliação do secretário de Orga-
nização da CUT, Jacy Afonso, o momen-
to da Copa será uma boa oportunidade
para potencializar reivindicações espe-
cíficas de algumas categorias, como a
da construção civil e dos aeroportuários.

“No caso específico da Conticom, a

Dirigentes cutista visitou  o país e conversou com lideranças sindicais sobre os impactos do evento

luta deverá ter foco na unificação da data-
base e de garantir uma única convenção
coletiva”, declarou Jacy Afonso.

SOLIDARIEDADE - Representante da
Agência de Desenvolvimento Solidário
(ADS), Ari Aloraldo disse que a experiên-
cia da economia solidária tem condições

de ser aproveitada na Copa de 2014 e
deu um breve informe sobre as ações
que vêm sendo desenvolvidas para a con-
formação o de uma central de
comercialização e serviços dos produ-
tos do segmento, que serão oportuna-
mente aprofundadas.

“MOMENTO É OPORTUNO PARA POTENCIALIZAR REIVINDICAÇÕES DAS CATEGORIAS”

SEMINÁRIO DE AÇÃO SINDICAL NA REGIÃO AMAZONAS APONTA PARA NECESSIDADE
DE MAIOR PRESENÇA DO ESTADO NO COMBATE  À DEVASTAÇÃO E À INFORMALIDADE

O Seminário de Ação
Sindical realizado pela Con-
ticom/CUT na Região Ama-
zonas contou com o apoio
e a participação da Interna-
cional da Construção e da
Madeira (ICM) e de 38 lide-
ranças, que debateram com
representantes governa-
mentais e do Greenpeace
nos dias 28 e 29 de julho,
em Manaus.

 Além da importância da
formação sindical na garan-
tia de direitos dos trabalha-
dores e na defesa da saúde
e segurança no trabalho, tra-
tada pelos companheiros de
Manaus, da Conticom e da
ICM, foi intensamente deba-
tida a relevância da organi-
zação das entidades e o sig-
nificado da estrutura sindical verticaliza-
da (sindicatos, federações, confedera-
ções, central nacional e internacional).

CERTIFICAÇÃO -  Especificamente
sobre o setor da madeira, relatou o  pre-
sidente da Conticom, Vilmar Kanzler, foi
priorizado o debate sobre a certificação,
já que foi constatada a existência de um
abismo entre a letra fria da lei - que dis-
põe sobre manejo florestal e exploração
da floresta natural - e o completo des-
respeito constatado. “Precisamos am-
pliar a pressão para garantir maior fisca-
lização, pois sem a presença do esta-
do, de uma estrutura pública capaz de
fazer cumprir a legislação, a impunida-
de toma conta e o desmatamento se
multiplica”, ressaltou.

Entre outros abusos foi denunciado  que
o uso de madeira ilegal está relacionado à
utilização de trabalho informal ou escravo,
que penaliza cerca de 75% dos operários
da região.Segundo Vilmar, manter a flores-
ta não significa diminuir as possibilidades
de desenvolvimento e geração de empre-
go, já que existem condições de usufruir
seus frutos e também de remanejamento,
ao contrário da exploração da soja, que
também utiliza muito menos mão de obra.

RESPONSABILIDADE - Conforme os
debatedores, há uma responsabilidade na-
cional com a região, já que 90% da flores-
ta natural explorada no Brasil está na Ama-
zônia e cerca de 46% é consumida no Su-
deste, utilizada por grandes empresas
para auferir imensos lucros, às custas da

agressão à natureza, dos direitos e da
própria vida dos trabalhadores.

“Neste curto período que passamos
pela região, recebemos a denúncia de
dois companheiros mortos pelas péssi-
mas condições de trabalho a que eram
submetidos, em situações precárias e
sem nenhuma segurança. Isso precisa ter
fim”, destacou o presidente da Conticom.

RESULTADO POSITIVO - Na avalia-
ção do presidente da Federação dos Tra-
balhadores da Construção e da Madeira
do Amazonas (Fetracom-CUT/AM), Be-
nony Mamede, o evento colocou em novo
patamar a articulação sindical no esta-
do, garantindo um vínculo mais estreito
entre as entidades e dando maior quali-
dade às intervenções das lideranças.

Vilmar Kanzler, presidente da Conticom (à esquerda): “É preciso que tenhamos
maior presença do poder fiscalizatório do Estado para combater a impunidade”


