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APÓS FETRICOM E SINDICATOS DO MS CONVOCAREM
GREVE, EMPRESARIADO RECUA E ACEITA NEGOCIAÇÃO
“Agora é ampliar a pressão para garantir um expressivo ganho real”, afirma Corumbá, presidente da Fetricom

A Federação dos Trabalhadores nas In-
dústrias da Construção e do Mobiliá-

rio do Mato Grosso do Sul respondeu à
altura a proposta de reajuste de 12% apre-
sentada pelo Sindicato patronal (Sindus-
con-MS), que paga um dos pisos mais
baixos do país. Diante da provocação
empresarial exposta na audiência ocorri-
da no dia 5, na Delegacia Regional de Tra-
balho, o presidente da Fetricom MS, We-
berton Sudário da Silva (Corumbá) organi-
zou os Sindicatos que, juntos, responde-
ram de imediato: ou reabertura de negocia-
ção ou greve. Diante da pressão, o em-
presariado recuou e as conversações ini-
ciam já na segunda-feira, com as entida-
des aguardando mobilizadas o desfecho
da reunião.

DURA REALIDADE - Conforme Corum-
bá, os 12% propostos pelas empresas
sequer garantem um piso de referência
com base no salário mínimo, no próximo
ano,previsto para R$ 611,00. Atualmente,
explica, o piso acordado para a função de
servente é de apenas R$ 532,00, ou seja,
R$ 13,00 abaixo do salário mínimo nacio-
nal. Já a função de pedreiro recebe R$
723,00, apenas R$ 178,00 superior ao
mínimo legal. Diante da enorme defasa-
gem, a proposta salarial apresentada pela
Fetricom-MS para a Convenção 2011/2012
foi de 30% de reajuste

REIVINDICAÇÕES -  A Fetricom de-

fende piso de R$ 750,00 para servente e
de R$ 1.100,00 para pedreiro. Corumbá
lembra que o mercado da construção civil
continua aquecido e em pleno crescimento,
o que possibilita as empreiteiras e cons-
trutoras de todos os portes pagarem um
piso salarial mais decente para a catego-
ria. “O que estamos defendendo já vem
sendo praticado pelo mercado, apenas le-
galizaríamos o que existe informalmente”,
explica o sindicalista. Nas cláusulas so-
ciais Corumbá esclarece que também não
houve avanços na negociação por parte
dos patrões, que se resumiram a conce-
der uma cesta-básica anual para a cate-
goria, além da manutenção do banco de

horas e o fim do desconto assistencial
pago pelos trabalhadores.

AVANÇOS -   “Diante da postura da
entidade patronal convocamos assemblei-
as gerais nos principais canteiros de
obras, principalmente nas obras públicas,
e começamos a votar indicação de parali-
sação por tempo indeterminado. Frente à
pressão, os patrões repensaram sua po-
sição e voltaram à mesa de negociação",
destacou Corumbá, sublinhando o com-
promisso da Fetricom com avanços eco-
nômicos e nas condições de trabalho.
“Contamos com o apoio da Conticom e
da CUT para avançarmos cada vez mais”,
sublinhou.

Fetricom e Sindicatos mobilizados para garantir melhorias concretas

A Copa do Mundo de 2014 deve gerar
cerca de 700 mil empregos em todo o país,
afirmou sexta-feira (6) o ministro do Es-
porte, Orlando Silva. Dessas vagas, 380
mil deverão ser criadas durante a prepara-
ção para o torneio entre este ano e junho
de 2014, com o restante sendo preenchi-
do durante a realização do mundial.

PROJEÇÕES - A estimativa consta de
um estudo sobre impactos econômicos da
Copa do Mundo encomendado pelo gover-
no federal. A estimativa de geração de em-
pregos foi divulgada por Silva durante se-
minário sobre a Copa em São Paulo.

Investimentos em aeroportos, portos e
nos sistemas de transporte público devem
ser os principais atrativos para os traba-
lhadores na construção civil. As 12 cida-
des-sede preveem expansões, obras e re-
formas desses sistemas de transporte.

COPA DE 2014 DEVERÁ GERAR
700 MIL POSTOS DE TRABALHO Trabalhadores que têm data-base no

segundo semestre deverão repetir as con-
quistas dos últimos anos com ganhos
salariais acima da inflação, projeta o co-
ordenador de Relações Sindicais do De-
partamento de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese), José Silves-
tre Prado.

AVANÇOS - De acordo com Silves-
tre, os ganhos obtidos na última semana

DIEESE: GANHOS REAIS DE 3,5% NA CONSTRUÇÃO REFLETEM DINAMISMO DO SETOR
pelos operários da construção com rea-
juste de 9,5% (em torno de 3,5% de au-
mento real) refletem o dinamismo do se-
tor, que vem sendo estimulado pelos re-
cursos do PAC e por obras de prepara-
ção para sediar a Copa do Mundo de
2014, entre outros empreendimentos.

Neste mês, além dos trabalhadores
da construção civil, têm data-base os que
atuam no segmento dos transportes.

TST LANÇA PROGRAMA PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) lançou, dia 3, um programa para prevenir

acidentes de trabalho no país. O programa deve ter forte impacto no conjunto dos
estados, principalmente no setor de construção, em que acidentes ocorrem diariamen-
te e a omissão das empresas é denunciada sistematicamente pela Conticom, pelas
Federações e Sindicatos. Assim como as empresas não enviam as Comunicações por
Acidentes de Trabalho (CATs)ao Ministério do Trabalho, o país também não envia os
dados à Organização Internacional do Trabalho (OIT) desde 2000. Conforme o TST, as
estatísticas de acidentes de trabalho estão inconsistentes e desatualizadas.



Diante da precarização das relações de
trabalho, sete categorias profissio-

nais, representadas por seus respectivos
sindicatos, paralisaram por 12 horas o
Porto do Pécem na manhã da última quin-
ta-feira (5). Com apoio da CUT, os sindi-
calistas protocolaram uma audiência com
o governador do Ceará e aguardam res-
posta. Caso ela não venha, uma greve uni-
ficada, que pararia o porto em todos os
setores, não está descartada.

As entidades representam 100% dos
cerca de dois mil trabalhadores do Porto
do Pecém. Pela primeira vez se reuniram
em torno de uma pauta comum e pela de-
terminação de humanizar o ambiente de
trabalho, acabar a precarização e valori-
zar o empregado, os sindicatos formam o
FUTCIPP (Fórum Unificado dos Trabalha-
dores e Trabalhadoras do Complexo Indus-
trial e Portuário do Pecém), que conta ain-
da com a participação da CTB.

INSEGURANÇA -  As entidades
alertam para a falta de segurança dos tra-
balhadores (foram quatro mortes nos últi-
mos seis meses); as jornadas extenuan-

SINDICATOS SE UNEM CONTRA PRECARIZAÇÃO E
PARALISAM PORTO DO PECÉM-CE POR 12 HORAS
SINDICATOS SE UNEM CONTRA PRECARIZAÇÃO E
PARALISAM PORTO DO PECÉM-CE POR 12 HORAS

tes de trabalho, a multiplicação de casos
de assédio moral e denunciam a precari-
zação do trabalho na Cearaportos (sobre-
carga, disfunções de cargos). Conforme
os sindicalistas, ao serem escalados para
navios, os operários trabalham por 12 ho-
ras seguidas e quando terminam são es-
calados para outras funções, sem descan-
so. Além disso há operadores de guindas-
tes de mesmo setor ganhando salários di-
ferentes.

REIVINDICAÇÃO - Mobilizados, os tra-
balhadores reivindicam 30% do adicional
de risco de vida; convocação imediata de
concurso público para suprir a demanda
do Gate (portão de entrada e saída onde é
feita a vistoria da carga a ser escoada) e o
afastamento do diretor administrativo.

SOMATÓRIO - Formam o Fórum Uni-
ficado: MOVA-SE, SETTAPORT; SINDPD;
SINDICAM; METALÚRGICOS; VIGILAN-
TES, SEACOM-CE, CUT-CE e CTB.

Trabalhadores denunciaram inúmeros abusos e irregularidades

O presidente da Central Única dos Tra-
balhadores, Artur Henrique, denunciou,
em artigo publicado em seu blog, a cam-
panha aberta pelo Banco Central e a mí-
dia contra os aumentos salariais. Além
da pressão para que não haja ganhos re-
ais nas campanhas salariais, “analistas”
estão agora dizendo que o aumento do
mínimo do ano que vem vai pressionar a
inflação.

Em seu artigo, Artur condena a tese
de que o novo instrumento para deter a
inflação é a contenção dos aumentos.
“As análises conservadoras realizadas
pelo mercado financeiro e divulgadas
pelos meios de comunicação vêm des-
tacando os salários e seus aumentos
reais como vilões da inflação. Todas es-
sas análises pretendem deter as possi-
bilidades de a recente melhora na distri-
buição de renda continuar se dando pelo
aumento da massa salarial”, ressaltou.

DISPARATE - Artur recorda que em
recente entrevista ao canal Globo News,
“o presidente do Banco Central, Alexan-
dre Tombini, exortou que trabalhadores
e empresários, no momento das próxi-
mas negociações salariais, ‘olhem o que
vêm pela frente em termos de inflação’.
Pouco antes, lembrou, o mesmo Tombini
havia dito que, “quando as campanhas
salariais do segundo semestre de 2011
estiverem ocorrendo, haverá ‘um período
transitório de inflação elevada’”. Na práti-
ca, sublinhou, o presidente do BC “disse
para que os trabalhadores não sejam exi-

CUT DENUNCIA CAMPANHA DO BC PARA IMPOR ARROCHO SALARIAL
gentes na hora de pedir aumento salarial”
e que em vez de recuperarem as perdas
anteriores, não devem “pedir muito para
não pressionar a inflação futura”.

INJUSTIÇA - “Pois eu, presidente da
CUT, discordo. Há muitas maneiras de
combater a inflação, mas várias confron-
tariam interesses muito poderosos, espe-
cialmente do setor financeiro. Tentar con-
ter aumentos salariais é a mais injusta
delas, por cortar avanços nas camadas
que mais perderam ao longo de anos an-
teriores”, frisou.

OBSESSÃO - Há pouco tempo, ex-
plicou Artur, “a obsessão dos conserva-
dores se concentrava no aumento da taxa
básica de juros como instrumento para
deter a inflação. Com o recente relevo dado
aos salários, a questão dos juros cede
um pouco seu espaço, mas no fundo o
caminho apontado por ambas as análises
é igual. O controle da inflação deveria se
dar, segundo essas visões, pelo aperto
sobre os assalariados e trabalhadores
como um todo, sem pedir sacrifícios prin-
cipalmente para o setor financeiro”.

“Lucro do setor financeiro é o vilão e não os aumentos salariais”, denuncia Artur Henrique, presidente da CUT

Em contraposição “a esse ataque concentrado aos salários”, Artur aponta fato-
res que pressionam fortemente a inflação, mas que jamais são citados pela grande
mídia: “Lucro causa inflação. Distribuição de dividendos também pressiona a infla-
ção. O fato de a estrutura tributária ser regressiva, punindo quem ganha menos,
também causa inflação, pois os impostos incidem majoritariamente sobre o consu-
mo e são repassados diretamente aos preços. A existência de setores oligopolizados,
especialmente na indústria, faz com que a ausência de concorrência facilite o re-
passe para os preços de qualquer aumento nos custos. Os oligopólios também
têm mais facilidade para aumentar margem de lucros. Não podemos esquecer tam-
bém das tarifas públicas, muitas regidas por contratos indexados, que ajudam a
ampliar os custos da produção e a pressionar a inflação”. Para Artur, “querer tratar
da questão inflacionária, e principalmente combatê-la, sem considerar essas variá-
veis é falso e mal-intencionado”.

PRODUTIVIDADE - Artur esclarece que a partir da década de 1990, tiveram
início aumentos sucessivos de produtividade no Brasil,mas “somente a partir de
2004 os salários apresentaram alguma trajetória de elevação. Portanto, a elevação
salarial chegou com mais de 10 anos de atraso, deixando atrás de si um grande
acumulado de aumento de produtividade”. Como resultado, explicou, “no período de
quase 20 anos entre 1989 e 2008, a produtividade da indústria aumentou 84%,
enquanto no mesmo espaço de tempo a renda média dos salários caiu 37 pontos”.

MÍDIA ESCONDE OS FATORES QUE PRESSIONAM A INFLAÇÃO


