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Internacional da Construção e da Madeira realizou debate nacional com lideranças em São Paulo nos dias 19 e 20

“Pernambuco vive uma ‘epidemia’ de
acidentes na construção civil”. A frase alar-
mante foi dita pela chefe do setor de Se-
gurança e Saúde do Trabalho do Ministé-
rio do Trabalho e Emprego (MTE), Simo-
ne Holmes, em uma audiência que reuniu
procuradores do Ministério Público do Tra-
balho (MPT) e donos de 20 construtoras
para firmar um termo de ajustamento de
conduta. O MPT apresentou às empresas
- em cujas obras foram encontradas irre-

gularidades - propostas para que elas pas-
sem a oferecer condições de segurança
aos seus funcionários. Dez pessoas mor-
reram em canteiros de obras apenas este
ano em Pernambuco.

“GRAVES IRREGULARIDADES” -
Para a procuradora do trabalho Adriana
Gondim, o incremento da construção civil
no Brasil tem que ser acompanhado pelo
cumprimento das normas de segurança,
pois das 50 vistorias feitas em parceria

com o MTE foram constatadas “graves ir-
regularidades em metade delas”.

Segundo a procuradora, a reunião ser-
viu para dar uma solução extrajudicial aos
problemas. O termo serve como garantia
legal para que os problemas graves se-
jam corrigidos e evita que as obras sejam
embargadas, gerando atrasos e prejuízo.
Quem não cumprir o acordo pode ser
multado e ter o serviço paralisado até a
correção das irregularidades.

Na última quinta e sexta-feiras (19 e
20), dirigentes sindicais do setor da

construção e da madeira realizaram em
São Paulo o "Workshop Nacional: Cam-
panha pelo Trabalho Decente Rumo e
Além da Copa do Mundo de 2014 no Bra-
sil”, organizado e coordenado pela Inter-
nacional da Construção e Madeira (ICM)
com a participação da Conticom/CUT.

De acordo com Luiz Carlos de Quei-
roz, secretário de Políticas Sociais da
Conticom, que acompanhou os debates,
a atividade teve o importante papel de ge-
rar e consolidar propostas para o plano de
ação da campanha da ICM e dos sindica-
tos brasileiros com vistas a assegurar o
trabalho decente nos estádios e nos pro-
jetos de infra-estrutura relacionados à
Copa do Mundo de 2014 no Brasil. “Nos-
sa concepção é de unificar o conjunto do
movimento sindical para que nossa pres-
são tenha êxito. É preciso garantir que
cada centavo de recurso público investido
tenha contrapartida social não só em res-
peito aos direitos, emprego e salários dig-
nos, mas em melhoria concreta para as
localidades. O nosso olhar e o compro-
misso estão voltados para o mundo do tra-
balho”, destacou Luizinho.

APRENDER COM OS ERROS - Na
primeira parte da Oficina foi apresentada
e debatida pelo Coordenador da ICM para
a Campanha Sul-Africana, Eddie Cottle, a
experiência do Comitê de Trabalhadores
na África do Sul. Segundo Cottle, o saldo
social da Copa do Mundo foi bastante frus-
trante para os trabalhadores, uma vez que
gerou poucos empregos sustentáveis,
além de um forte endividamento público.
A pesquisadora Marilane Teixeira fez uma
projeção inicial de investimentos financei-

ros e de geração de empregos para a Copa
de 2014, munindo as lideranças de infor-
mações e elementos para o debate.

PERSPECTIVAS - Na segunda parte
da oficina, as lideranças apresentaram um
painel da situação do setor da construção
e madeira em diversas regiões do Brasil,
onde se analisou as dificuldades e as po-
tencialidades de organização e ação sin-
dical em cada região e o desafio de unifi-
car ações e construir consensos.

MAPEAMENTO - Na oportunidade foi
feito um levantamento das entidades sin-
dicais que estão situadas nos estados
onde ocorrerão obras de estádios e infra-
estrutura para a Copa do Mundo e cons-

COM PARCERIA CONTICOM/CUT E ICM, CAMPANHA PELO
TRABALHO DECENTE VAI RUMO E ALÉM DA COPA DE 2014

truído um plano de ação para implemen-
tação da Campanha pelo Trabalho Decen-
te para ser lançado em março de 2011.

ACÚMULO - Participaram do evento de
35 dirigentes de várias regiões de país,
além de dirigentes e assessores estran-
geiros, como Tos Q. Añonuevo, Secretá-
rio Global de Educação da ICM; Gerardo
Martinez, Presidente do Comitê regional
da ICM; Niklas Enströn Sindicato dos Ele-
tricistas da Suécia e Laura Ekholm, da
SASK da Finlândia; e Hélio da Costa, co-
ordenador do Programa de RSE (Respon-
sabilidade Social Empresarial), do Obser-
vatório Social da Central Única dos Traba-
lhadores.

Em entrevista à TV CUT, Luizinho
defendeu que é preciso manter a

categoria e a sociedade bem
informadas para que os recursos

públicos ajudem a melhorar a
vida dos trabalhadores e de todo
o povo brasileiro, enfrentando o
grande capital: “Nosso olhar e
compromisso precisam estar

voltados ao mundo do trabalho”

CONSTRUÇÃO CIVIL VIVE “EPIDEMIA” DE ACIDENTES EM PERNAMBUCO
CONSTATA O CHEFE DE SEGURANÇA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO



NA LUTA PELA DEMOCRATIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO,
CUT LANÇA NOVO PORTAL, TV E RÁDIO WEB

Antecipando-se à comemoração dos
seus 27 anos, completados no dia 28 de
agosto, a Central Única dos Trabalhado-
res lançou a sua TV e rádio na internet,
e um novo portal com a missão de levar
informação democrática a todos os bra-
sileiros.

Realizado dia 20 no auditório do Sin-
dicato dos Bancários, o evento contou
com a participação de lideranças cutistas
e representantes de meios de comuni-
cação progressistas. “Nossa produção
se dará a partir da articulação dos sindi-
catos e dos movimentos sociais”, expli-
cou a secretária de comunicação da cen-
tral, Rosane Bertotti.

INFORMAÇÃO - O evento foi trans-
mitido ao vivo pelo www.cut.org.br e co-
meçou com um debate sobre mídia e elei-
ções em 2010 com o diretor da Telesul,
jornalista Beto Almeida, que lembrou da
enorme dívida informativa e cultural do
país com a população, resultado do ab-
surdo controle do poder empresarial so-
bre este setor estratégico. Ao lado do
presidente e do secretário de Adminis-

tração e Finanças da CUT, Artur Henrique
e Wagner Freitas, Beto sublinhou a rele-
vância dos novos instrumentos
disponibilizados para a vitória da classe
trabalhadora.

“Temos 58% dos recursos públicos

para comunicação nas mãos da Globo.
Já 30% do Plano Nacional de Livros Di-
dáticos fica com a editora Abril. Recen-
temente havia 14 páginas de propaganda
da Petrobrás na Veja, valor que certamen-
te sustentaria duas ou três rádios comu-
nitárias durante um ano. Não podemos
abrir mão de pleitear a participação na
distribuição desse recursos, queremos
um processo de desenvolvimento da co-
municação para a classe trabalhadora”,
refletiu.

VIRAR A PÁGINA - Citando a aprova-
ção recente do Estatuto da Igualdade Ra-
cial, o diretor da Telesul comentou qual
deve ser a missão da CUT, que enfrenta
no Brasil ainda mais obstáculos que em
outros países da América Latina, como
México, Argentina, Venezuela e Bolívia,
onde já existem jornais públicos para rea-
lizarem contraponto à palavra oficial do
monopólio. “O papel da TV, da rádio e do
site da CUT será dar uma explicação viva
do que representam os temas distantes
da grande mídia para fazer com que nos
tornemos um país mais justo”, enfatizou.

Artur Henrique, Vagner Freitas e
Beto Almeida (Telesul) no debate

Centenas de lideranças femininas das
seis centrais sindicais (CUT, Força,

CGTB, CTB, Nova Central e UGT), lotaram
as dependências da Casa de Portugal, em
São Paulo, na última terça-feira (17) para
participar do ato de entrega da “Agenda
da Classe Trabalhadora e as Mulheres” à
candidata a presidência da República
Dilma Rousseff.

JUSTIÇA - Construído durante a Con-
ferência da Classe Trabalhadora, o docu-
mento contém reivindicações para ampli-
ar os direitos no mercado de trabalho. São
propostas como garantia de creche nas
empresas com mais de 100 trabalhado-
res, aprovação da PEC que estende para
seis meses a licença-maternidade e am-
pliação da licença-paternidade após o re-
torno da mãe ao trabalho. Outra proposta
de destaque é a ratificação e aplicação da
Convenção 156 da OIT, que promove igual-
dade de salários entre homens e mulheres
que desempenham funções semelhantes
e igualdade de oportunidades na carreira.
O Brasil é o único pais do Cone Sul que
ainda não ratificou esta Convenção.

“Além dos temas já falados como re-
dução da jornada, violência e creche, rei-
vindicamos a garantia de políticas públi-

CONTINUAR AVANÇANDO: SINDICALISTAS ENTREGAM
A DILMA AGENDA DAS MULHERES PARA AS ELEIÇÕES

cas que ratifiquem estas questões”, de-
clarou a secretária nacional da Mulher Tra-
balhadora da CUT, Rosane Silva.

VALORIZAÇÃO - As sindicalistas su-
blinharam a importância da manutenção
da política de valorização do salário míni-
mo, uma vez que 65% das mulheres re-
cebem de um a dois salários mínimos.

“É muito importante a unidade da clas-
se trabalhadora para eleger um governo
democrático-popular. Todos aqui presen-
tes se lembram que nos anos 90 a nossa

agenda sindical era agenda da resistên-
cia, da luta contra a implantação das poli-
ticas neoliberais, contra as privatizações,
contra a flexibilização dos direitos dos tra-
balhadores e trabalhadoras e contra a cri-
minalização dos movimentos sociais.
Essa agenda tem nome, rg e partido. To-
dos nós aqui queremos impedir o retro-
cesso, a volta daqueles que foram respon-
sáveis pela crise e implementaram no país
essas politicas neoliberais”, enfatizou o
presidente da CUT, Artur Henrique.

Lideranças das seis centrais sindicais no evento com Dilma Roussef


