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CONSTRUIR O DIA NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO DA CUT:
VALORIZAR OS SALÁRIOS, COMBATER A PRECARIZAÇÃO
Vamos levantar o país em defesa de contrapartidas sociais nos investimentos públicos e contra os juros altos

Com o lema “Pela construção do trabalho decente na construção e
na madeira”, o 6º Congresso da Conticom/CUT, vem mobilizando o país
em defesa do desenvolvimento com distribuição de renda e valoriza-
ção do trabalho.

O evento será realizado de 18 a 21 de julho em Florianópolis e, des-
de já, é um marco na defesa dos interesses do Ramo que exige contra-
partidas sociais nos investimentos públicos, Contrato Coletivo Nacio-
nal, mais salário e direitos.

Até o momento, encontram-se inscritos 271 delegados, de 49
sindicatos e cinco Federações, representando 150 mil associados e
340 mil trabalhadores.

Para estar bem informado e acompanhar nossas lutas e mobiliza-
ções acesse www.conticom.org.br

CONGRESSO DA CONTICOM MOBILIZA O BRASIL POR
TRABALHO DECENTE NA CONSTRUÇÃO E NA MADEIRA

Na luta por um projeto nacional de de-
senvolvimento com valorização do tra-

balho e distribuição de renda, a Conticom
se soma ao Dia de Mobilização convoca-
do pela CUT para o próximo 6 de julho,
mobilizando Federações e Sindicatos para
levar às ruas as bandeiras da classe e do
segmento.

O objetivo, de acordo com o presiden-
te da Conticom/CUT, Vilmar Kanzler, é de-
fender ações que fortaleçam o mercado
interno, com o combate à elevação dos já
mais altos juros do mundo e a adoção de
contrapartidas sociais nos investimentos
públicos, como o Programa de Acelera-
ção do Crescimento (PAC) e o Minha Casa,
Minha Vida.

CRESCIMENTO - No ano passado, o
setor que apresentou maior crescimento
relativo de trabalhadores foi a construção,
alcançando a marca dos 17,7%, gerando
376.634 novos empregos. O maior aumen-
to real de salários, 4,3%, ficou com o se-
tor da madeira e mobiliário, contra uma
média nacional de 2,6%. “A fim de que
esta situação se consolide, defendemos
que esteja no centro da política econômi-
ca o estabelecimento de metas de gera-
ção de empregos e crescente valorização
salarial. Para que isso ocorra, é necessá-
rio que as linhas de crédito do Banco do
Brasil e da Caixa Econômica Federal, bem
como os financiamentos do BNDES, se-
jam destinados prioritariamente às micro,
pequenas e médias empresas, asseguran-
do emprego com vínculo formal, comba-
tendo a terceirização e a precarização”,

destacou o presi-
dente da Conti-
com/CUT.

ABSURDO -
Outro ponto desta-
cado como essen-
cial pela mobiliza-
ção é o combate
às práticas antis-
sindicais, que pas-
sa pelo fortaleci-
mento das fiscali-
zações e pelo es-
tabelecimento de
mecanismos de
sanção a empre-
sas que coibirem a
presença e a repre-
sentação das organizações sindicais no
local de trabalho. Para a Conticom, esta
presença tem como objetivo possibilitar a
negociação coletiva e garantir o direito de
greve, condições de trabalho decente e a
solução ágil dos conflitos, questões sem
as quais não haverá um sistema avançado
de relações do trabalho. Esses represen-
tantes devem ter estabilidade e serem es-
colhidos democraticamente pela categoria
em eleições organizadas pelo sindicato.

ENFRENTAMENTO -  O combate à ro-
tatividade da mão de obra é outra priori-
dade, já que chega a níveis absurdos no
Ramo da construção, o que torna inadiá-
vel a ratificação da Convenção 158 da OIT,
que coíbe a dispensa imotivada. “É ne-
cessário impor barreiras às demissões
imotivadas e à demissão em massa, com

punições às em-
presas que incor-
rem em tais práti-
cas”, defende Vil-
mar. Estudo re-
cém divulgado
pelo Dieese apon-
ta que a rotativida-
de reduziu em
7,5% o salário
dos empregados
do setor em 2010.
No ano passado,
o salário médio do
trabalhador demi-
tido pelas cons-
trutoras era R$
968,33 contra R$

894,78 dos que foram admitidos. Em
2010, cerca de 2,4 milhões de pessoas
foram contratadas pelo setor, enquanto
2,2 milhões foram demitidas.

REIVINDICAÇÕES -  Entre as princi-
pais bandeiras do 6 de julho estão a luta
pela redução da jornada para 40 horas se-
manais sem redução de salário; por liber-
dade e autonomia sindical, pela reforma
agrária e o fim da concentração de terras,
e a defesa do Plano Nacional de Educa-
ção; com a destinação de 10% do PIB
brasileiro para a educação, e qualificação
profissional permanente.



CUT COBRA DOS PARLAMENTARES MAIS SERIEDADE NO
DEBATE DOS PROJETOS DE LEI SOBRE TERCEIRIZAÇÃO

O presidente da Central Única dos Tra-
balhadores (CUT), Artur Henrique, de-

fendeu durante audiência pública da Co-
missão Especial do Trabalho Terceirizado,
na Câmara Federal, que seja garantido o
mais amplo debate sobre o tema e que a
Casa paralise o andamento dos 25 Proje-
tos de Lei (PLs) que tratam da terceiriza-
ção até o encerramento dos debates.

“Se nós queremos um modelo de de-
senvolvimento que valorize o trabalho, que
valorize o trabalhador precisamos debater
mais, discutir direitos”, ressaltou Artur,
chamando a atenção dos parlamentares
para os enormes prejuízos que poderiam
advir de uma opção apressada, afoita. “A
terceirização é responsável pelo aumento
das mortes, acidentes de trabalho e doen-
ças profissionais e vem sendo utilizada pelo
capital para precarizar as condições de
trabalho, reduzir custos e enfraquecer o
movimento sindical criando milhares de
sindicatos de gaveta”, sublinhou.

O alerta do presidente cutista ocorreu
após outra Comissão da Câmara, a de Tra-
balho, de Administração e Serviço Públi-
co, ter aprovado a toque de caixa no dia 8
de junho o PL 4.330, de autoria do deputa-
do Sandro Mabel (PR-GO), que permite à
empresa terceirizar todas as fases de pro-
dução, inclusive as atividades-fim, tanto na
iniciativa pública quanto privada.

VICENTINHO - Apontando os malefíci-
os do PL de Mabel, os quais denunciou
no plenário da Câmara, o deputado Vicen-
te Paulo da Silva (PT-SP) esclareceu que
ele representaria um cheque em branco
para as empresas “terceirizarem à revelia,
pois legaliza a precarização dos direitos
dos trabalhadores”. “Se o PL é do interes-
se do trabalhador, os deputados deveriam
ter esperado, ter ouvido opiniões e costu-
rado mais para garantir os direitos dos tra-
balhadores”, acrescentou o petista.

Na avaliação do presidente da CUT, um
dos principais aspectos do debate é a ques-
tão da impessoalidade e subordinação di-
reta do empregado terceirizado com a
empresa tomadora, pois “se tem relação
direta de hierarquia, comando, está prova-
do que trata-se de atividade-fim”.

“Se queremos um modelo de desenvolvimento que valorize o trabalho, precisamos debater mais,
discutir direitos”, afirmou Artur na audiência pública da Comissão Especial do Trabalho Terceirizado

No Brasil, explicou, “a terceirização é usada para reduzir e precarizar postos de
trabalho, diminuir a remuneração e os benefícios dos trabalhadores, aumentar a
jornada e reduzir de forma fraudulenta os custos das empresas que demitem traba-
lhadores e os recontratam como terceirizados”. Diante destes flagrantes abusos,
ressaltou, é preciso construir uma regulamentação que incorpore as mudanças já
consolidadas no mercado de trabalho e revertam a precarização resultante do pro-
cesso de terceirização. “E o PL que contempla as premissas e propostas da CUT é
o 1621/07, apresentado pelo deputado Vicentinho”, frisou.

Entre os graves problemas trazidos pela terceirização, apontou Artur, está o de que
ela “mata”. Infelizmente, declarou, não é uma simples figura de retórica, pois os dados
comprovam. E exemplificou: na Petrobrás, em 2009, houve 7 mortes – 6 eram trabalha-
dores terceirizados. Em 2010, foram 9 mortes, sendo que 6 eram terceirizados. Na
Vale, são registrados em média 13 óbitos por ano, sendo que 8 são trabalhadores
terceirizados. E a situação se agrava ainda mais no setor elétrico onde a taxa de
mortalidade dos terceirizados é 3,21 vezes maior: foi de 47,5 por grupo de 100 mil,
contra 14,8 entre os trabalhadores diretos.

REGULAMENTAÇÃO - Diante de números que falam por si, Artur foi enfático na
defesa de diretrizes para regulamentar a terceirização: proibição na atividade-fim da
empresa; a empresa tomadora deve garantir aos empregados de prestadoras de servi-
ços que atuem em suas instalações ou em outro local por ela determinado as mesmas
condições de salários, jornadas, benefícios, condições de saúde e segurança de traba-
lho. Além disso, o presidente cutista propôs que as entidades sindicais sejam informa-
das com antecedência sobre os projetos de terceirização, com a empresa tomadora
sendo solidariamente responsável pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias.

MORTALIDADE ENTRE TERCEIRIZADOS É MAIS DE TRÊS VEZES MAIOR

TERCEIRIZAÇÃO É USADA PARA REDUZIR E PRECARIZAR POSTOS
DE TRABALHO, DIMINUIR A REMUNERAÇÃO E OS BENEFÍCIOS

OVERDOSE DE JUROS ESTÁ ENVENENANDO A ECONOMIA DO PAÍS, ALERTA AMIR KHAIR
Amir Khair, mestre em Finanças Pú-

blicas pela FGV e consultor fez novo aler-
ta sobre a necessidade da redução das
mais altas taxas de juros do mundo.

“O Brasil ainda não se livrou do vene-
no que o impede de ter uma economia
saudável, crescendo de forma sustenta-
da, com baixa inflação, contas internas
e externas equilibradas e com forte dis-
tribuição de renda. O lamentável é que
esse veneno é receitado por muitas aná-

lises como necessário para controlar o que
é fundamental numa economia, a inflação.
O veneno é a maior taxa básica real de
juros do mundo, a Selic, envenenando o
paciente há vários anos”,  destacou.

TIRO NO PÉ -  Segundo o economis-
ta, “o BC dá um tiro no próprio pé ao ele-
var a Selic, pois com isso atrai mais ain-
da a liquidez externa, elevando a oferta de
empréstimos para estimular o consumo.
Depois reclama que a invasão de liquidez

prejudica a inflação (???)”. “Nem adianta
esperar que elevando o IOF (Imposto
sobre Operações Financeiras) para 6%
irá deter a avalanche de dólares. Têm
várias portas de escape usadas pelos
especuladores internacionais. Prova dis-
so são as mega entradas artificiais de in-
vestimento direto de estrangeiros (IED),
que não são atingidos pelo IOF. Só a Selic
a nível internacional pode deter a
avalanche de dólares”.

Presidente da CUT, Artur Henrique combateu com veemência o PL do
deputado Sandro Mabel (GO) que defende terceirização na atividade fim


