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CONTICOM/CUT EM BRASÍLIA PARA EXIGIR AVANÇOS
DO EXECUTIVO, DO LEGISLATIVO E DO JUDICIÁRIO
Aumento real de salário, redução da jornada para 40 horas e fim da rotatividade são prioridades

“Além de dar maior visibilidade às reivindicações específicas do Ramo, estaremos
em Brasília no dia 10 de agosto somando com a CUT em defesa da pauta da classe
trabalhadora, que dialoga com a afirmação de um projeto nacional de desenvolvimento
com distribuição de renda e valorização do trabalho. É hora de colocar pressão por
aumentos reais de salário, pela redução dos juros e da jornada, pelo fim da rotatividade
da mão de obra e da precarização, por mais investimentos em segurança e qualificação”

Cláudio da Silva Gomes, presidente da Conticom/CUT

A Central Única dos Trabalhadores
convocou para a próxima quarta-fei-

ra, 10 de agosto, um dia de pressão
sobre os Três Poderes (Executivo, Le-
gislativo e Judiciário) em Brasília, onde
voltaremos a apresentar a nossa pauta
para que o país se mantenha no rumo
do crescimento, reivindicando das au-
toridades compromisso com o desen-
volvimento do país.

NOSSAS BANDEIRAS - Na disputa
contra o conservadorismo e o retroces-
so propostos por setores do empresa-
riado, da mídia e da equipe econômi-
ca, defendemos aumentos reais de sa-
lários no segundo semestre; redução da
jornada de trabalho para 40 horas se-
manais sem redução de salário; Fim da
rotatividade, ratificação da Convenção
158 da OIT (Organização Internacional
do Trabalho); Reforma Tributária: quem
ganha menos paga menos, quem ga-
nha mais paga mais; Trabalho Decen-
te: igualdade de oportunidades e de tra-
tamento, manter e ampliar direitos; To-
dos os direitos trabalhistas para quem
é terceirizado; Fim do fator previdenciá-
rio; Melhores aumentos para todas as
aposentadorias; Reforma Política: fim
das doações de empresas e bancos
para candidatos a cargos públicos; 10%
do PIB para investimento em educação
pública; Comida barata para o povo: re-
forma agrária e valorização da agricul-
tura familiar; Fim da violência na área
rural e nas  florestas; Fim do imposto
sindical e instituição da contribuição ne-
gocial; Negociação Coletiva no setor pú-
blico, ratificação da Convenção 151 da
OIT e liberdade e autonomia sindical,
ratificação da Convenção 87.



CONSTRUTORA R CARVALHO FECHA CANTEIRO EM RECIFE E
NÃO PAGA TRABALHADORES DO MINHA CASA, MINHA VIDA
Há cerca de duas semanas os 1200 tra-

balhadores da construção civil, con-
tratados pela empresa R Carvalho Cons-
truções Ltda., estão parados no Recife/PE.
A construtora fechou o canteiro de obras
onde estavam sendo construídas casas do
projeto Minha Casa Minha Vida, do governo
federal, e deixou os trabalhadores na mão,
sem salário e sem direitos trabalhistas.

Desde então membros do Sindicato
dos Trabalhadores da Construção Civil e
Pesada (Marreta) vêm se reunindo com o
Ministério do Trabalho e Emprego de
Pernambuco e com representantes da
empresa para a resolução do impasse. A
R Carvalho alega que não tem dinheiro para
pagar a verba rescisória e os salários da
última quinzena, se propondo tão somen-
te a pagar o Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e o seguro-desempre-
go daqueles que tiverem direito, já que há
muitos terceirizados.

PROTESTO - Os operários fizeram
passeata até o Ministério, onde reivindica-
ram seus direitos. Nesta sexta-feira (5)
houve uma audiência na sede da Superin-
tendência Regional do Trabalho, onde fi-
cou decidido que o Ministério Público de
Pernambuco encaminhará o processo para
o Ministério Público da Bahia, para ser
anexado ao processo já existente no es-
tado, sede da construtora.

REINCIDENTE - Em Feira de Santana/
BA, a R Carvalho abandonou mais de 5.200
trabalhadores na mesma situação.

Sindicato Marreta denuncia que empresa deixou operários sem quitar salários nem direitos

Lideranças da Confederação Nacional
dos Trabalhadores nas Indústrias da Cons-
trução e da Madeira (Conticom/CUT) par-
ticipam de 8 a 11 de agosto em Quito,
capital do Equador, de eventos convoca-
dos pela Internacional da Construção e da
Madeira (ICM).

O vice-presidente da Conticom, Luiz
Carlos de Queiroz, debaterá no Seminário
sobre a organização dos sindicatos em
empresas multinacionais e projetos de

INTERNACIONAL DA CONSTRUÇÃO E DA MADEIRA REÚNE LIDERANÇAS NO EQUADOR
infraestrutura, levando a experiência da
entidade de negociação e pressão sobre
as construtoras como OAS, Odebrecht e
Camargo Corrêa.

PATAMAR MÍNIMO - “A ideia é garan-
tir parâmetros de direitos e benefícios a
partir da assinatura de Acordos Marco In-
ternacionais (AMI) com as empresas. Por
isso é muito importante fortalecermos nos-
sa organização para uma atuação conjunta
que possa representar avanços concretos

Conforme presidente da Conticom/CUT, Cláudio Gomes, problemas deste tipo con-
tinuam ocorrendo pois não está previsto nos financiamentos pela Caixa Econômica
Federal (CEF) um fundo para pagamento dos trabalhadores em caso de falência da
empresa. “Esta questão está sendo amplamente debatida, porque o recurso usado no
programa é do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). É totalmente contraditório e
inadmissível que as empresas não deem contrapartidas sociais e tratem os operários
de qualquer maneira”, protestou.

NORMATIZAÇÃO - Para a presidente do Sindicato e secretária de Mulheres da
Conticom/CUT, Dulcilene Morais ,“é necessário que o governo normatize juridicamente
a garantia de verbas rescisórias em cláusula contratual no programa Minha Casa Mi-
nha Vida, que torne obrigatório para as empresas a comprovação, um calção para
direitos trabalhistas. Só assim evitaremos que isso volte a ocorrer”. Os trabalhadores
agora aguardam nova audiência para solucionarem de uma vez por todas o problema.

Comandados pela presidenta do Sindicato Marreta, Dulcilene Morais,
trabalhadores protestaram em frente à  Superintendência do Ministério

FINANCIAMENTOS DA CAIXA DEVEM PREVER FUNDO DE
PAGAMENTO AOS TRABALHADORES, DEFENDE CONTICOM

para as condições de vida e trabalho do
nosso Ramo”, acrescentou Luizinho.

Representando a Secretaria de Mulhe-
res da Conticom, Dulcilene Morais parti-
cipará do Seminário Regional da ICM so-
bre a Mulher, colocando ênfase na impor-
tância da sua participação sindical e na
valorização profissional, sublinhando a
importância de mais investimento na qua-
lificação e formação desta mão de obra
reconhecida pela técnica e pelo capricho.

CONTICOM/CUT DEBATE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO COM A CBIC
No dia 29 de julho, a Conticom participou de uma reunião no

Rio de Janeiro com a Câmara Brasileira da Indústria da Constru-
ção (CBIC), centrais sindicais e a bancada patronal. Também
estiveram presentes representantes do SINDUSCON do Estado
de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Paraná e
Brasília.

Em nome da Conticom, Luiz de Queiroz, vice-presidente, e
Marcos Aurélio Hartung, secretário de Formação, expuseram o
posicionamento da entidade a respeito do estratégico tema.

A reunião teve como objetivo organizar um planejamento de
ações para a construção de projetos de formação e qualificação
profissional dos trabalhadores. A proposta é que esse projeto
seja implementado nos próprios canteiros de obra, em horário de
trabalho e que tenham a participação prioritária dos operários
que ali trabalham.

 Marcos Aurélio Hartung (à esquerda) e Luiz de
Queiroz (a seu lado) representaram a Conticom /CUT



Queremos o desenvolvimento da indús-
tria brasileira e de todos os setores

econômicos do País, afinal isso abre pos-
sibilidades para a geração de empregos e
de geração de renda.

Portanto, não somos contra as inten-
ções do Plano Brasil Maior, anunciado no
último dia 2 pelo governo Dilma.

Porém, queremos chamar a atenção
para o fato de que, se o
desenvolvimento da in-
dústria abre possibilida-
des para a geração de
empregos, não garante,
por si só, que esses re-
sultados se traduzam
em justiça social e dis-
tribuição de renda.

Por isso nos coloca-
mos contra o método
com que o Plano foi ela-
borado e anunciado. É
certo que a presidenta
Dilma e ministros rece-
beram uma delegação
de dirigentes sindicais,
dois dias depois do
anúncio original do Pla-
no, para afirmar que se-
remos ouvidos durante a
preparação dos projetos
de lei e das medidas
provisórias que darão
forma ao Brasil Maior.

Portanto, é o mo-
mento de reafirmarmos
nossas propostas so-
bre o tema. Se o gover-
no não incorporar pro-
postas vindas do movimento sindical, per-
derá a oportunidade de introduzir no seu
projeto cláusulas importantes para garan-
tir que os esforços de incentivo à produ-
ção, a ser financiados pelo dinheiro do
contribuinte, melhorem a situação do mer-
cado de trabalho no País.

O governo, em especial a área econô-
mica, por vezes dá-nos a impressão de
acreditar que a simples criação de novas
vagas de trabalho é o bastante para me-
lhorar a vida da população.

Não é. O Brasil ainda tem um merca-
do de trabalho caracterizado pela precarie-
dade. Baixos salários, alta rotatividade,
grandes taxas de informalidade, condições
de segurança e saúde do trabalho ruins
na maioria dos setores econômicos e uma
jornada extensa que toma dos trabalha-
dores o tempo que teriam para se qualifi-
car e viver mais com a família, para citar
alguns dos problemas que a imensa maio-
ria das pessoas vivencia na pele durante
o período em que estão em serviço.

Podemos lembrar de outros problemas
sérios para além do ambiente de trabalho
mas que a ele estão profundamente liga-
dos, como o transporte público que mas-
sacra legiões de trabalhadores na ida e

na volta da lida diária, a saúde pública que
continua devendo em qualidade e as difi-
culdades para prover a educação escolar
dos filhos.

E o que um projeto como o Plano Bra-
sil Maior tem a ver com isso, poderiam
perguntar alguns. Tem tudo a ver.

O governo pretende abrir mão, através
de cortes de impostos, de R$ 25 bilhões

até 2012. Isso vai exigir
um sacrifício de toda a
sociedade, pois é di-
nheiro a menos no com-
bate a problemas tão
grandes como os já ci-
tados.

Se é para fazê-lo,
que se associe a medi-
da a outras que costu-
mamos chamar de con-
trapartidas sociais. O
setor industrial vai rece-
ber benefícios e essa é
uma boa oportunidade
para instituir essas con-
trapartidas. Do contrá-
rio, a sociedade vai se
sacrificar para benefici-
ar um único grupo ou
setor.

Quem receber os in-
centivos do Brasil Maior
deve ser obrigado, sob
pena de perdê-los, a
manter certos compro-
missos. Vamos enume-
rar alguns, que podem
se tornar realidade se
forem incluídos no paco-

te de medidas do Plano.
Garantia de geração de empregos

decentes: ou seja, carteira assinada e di-
reitos já previstos na legislação. Será pre-
ciso criar mecanismos de aferição e arti-
cular os já existentes para monitorar se
os setores e empresas beneficiados es-
tão cumprindo as metas de geração de
emprego estabelecidas.

Respeito à representação sindical
dos trabalhadores: inclusive com orga-
nização por local de trabalho, que na prá-
tica é a presença do sindicato no interior
das empresas, com poder de negociação.
Essa experiência, que alguns empresári-
os dizem temer, é absolutamente bem su-
cedida em importantes empresas. Sugiro
a todos uma visita para conhecer as co-
missões sindicais que existem nas gran-
des montadoras do ABC.

Hoje as práticas antissindicais estão
disseminadas por todos os setores, o que
fragiliza os trabalhadores na relação com
seus empregadores. Por isso é preciso
criar e implementar uma lei de práticas
antissindicais.

Redução da jornada: é difícil imagi-
nar um momento mais propício para fazer
o projeto de redução da jornada semanal

BRASIL MAIOR, SÓ COM CONTRAPARTIDAS SOCIAIS
Mas, afinal, o que são contrapartidas sociais? Em artigo, Artur Henrique comenta

de trabalho avançar. Enquanto se dá be-
nefícios a um setor, divida-se um pouco
dos ganhos com os trabalhadores.

 Combate à alta rotatividade: no Bra-
sil, dois terços dos vínculos empregatícios
são desfeitos antes de o trabalhador com-
pletar um ano de casa. 40% de todas as
demissões que ocorrem no período de um
ano atingem pessoas com menos de seis
meses na empresa. Certamente a imen-
sa maioria dessas pessoas demitidas
será substituída por outras que ganharão
salário menor.  Precisamos mudar este
quadro, e em nossa opinião, a ferramenta
para essa mudança é a ratificação da Con-
venção 158 da OIT. O projeto já está no
Congresso, e o governo poderia incluí-lo
no pacote de medidas do Plano Brasil
Maior.

Contrato coletivo nacional: quando
as categorias ou os setores econômicos
tiverem um contrato coletivo nacional, ha-
verá patamares mínimos de remuneração
salarial e condições de trabalho em todo
o Brasil para aquela categoria ou setor
econômico. Isso vai reduzir as assimetrias
regionais e vai qualificar o emprego no
País.

Proteção à Seguridade:sem falar na
proposta que o governo apresenta para a
desoneração da folha de salários, ideia
muito arriscada se não estiver firmemente
associada a mecanismos que garantam
criação de empregos de qualidade. Houve
iniciativas parecidas em outros momen-
tos, como o Simples e o Super Simples,
que não resultaram em aumento das
contratações.

E a Seguridade Social deve ser pre-
servada ao máximo. Não podemos permi-
tir testes nessa área, pois o financiamen-
to da Seguridade deve ser mantido.

Ainda neste ponto, é preciso dizer que
a sistemática de cobrança da contribui-
ção à Seguridade incidir sobre o
faturamento, e não mais sobre o número
de trabalhadores, teria sentido se fosse
aplicada sobre o sistema financeiro, que
ganha muito e emprega pouco, ou sobre
empresas de alta tecnologia, pelos mes-
mos motivos.

Como proposta pelo governo, no en-
tanto, a cobrança sobre o faturamento re-
cai sobre empresas que empregam muito
e ganham muito menos que os bancos.
Ou seja, a função de estimular a geração
de empregos que a medida poderia ter se
perde no caminho.

Porém, mais importante é lembrar que
a desoneração da folha só deveria ser de-
batida no âmbito de uma reforma tributá-
ria ampla, profunda, que torne nossa es-
trutura mais progressiva, ou seja, trans-
forme-a dentro da lógica de que “quem
ganha mais paga mais, quem ganha me-
nos, paga menos”.

Artur Henrique, presidente nacional
da Central Única dos Trabalhadores

“Se o governo
não incorporar

propostas vindas do
movimento sindical,

perderá a
oportunidade de
introduzir no seu
projeto cláusulas
importantes para
garantir que os

esforços de
incentivo à

produção, a ser
financiados pelo

dinheiro do
contribuinte,

melhorem a situação
do mercado de

trabalho no País”


