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Dirigentes do Macrossetor  foram recebidos em audiência no MInistério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio

Nelson Morelli (Contac); Paulo Cayres (CNM); Sérgio Nobre (CUT); ministro Mauro Borges, do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio; Cláudio da Silva Gomes (Conticom); Lu Varjão (CNQ) e Cida Trajano (CNTV)

Reunidos em assembleia geral os trabalhadores da construção de Camaçari e
Candeias (BA) aprovaram na última sexta-feira (23) o acordo coletivo que garante 10%
de aumento e outros ganhos significativos nas convenções de ambas cidades.

VALORIZAÇÃO - O reajuste será retroativo a 1º de maio, a cesta básica passou de
R$ 300,00, para R$ 360,00, e os dias de paralisação serão abonados em 50%, sendo a
outra metade compensada pelos trabalhadores. As demais cláusulas da Convenção
Coletiva serão mantidas.

A negociação foi realizada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil,
Montagem e Manutenção de Camaçari (Sindticcc) e pelo Sindicato dos Trabalhadores
na Indústria da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial de Candeias
(Siticcan), que garantiram um dos maiores reajustes do país.

VENCEDORES - Para Loteba Antonio Raimundo, diretor do Siticcan, “a greve foi
muito positiva e garantiu uma vitória significativa, ainda mais se olharmos um cenário
onde as empresas queriam dar apenas o INPC”.

CAMAÇARI E CANDEIAS ARRANCAM CONVENÇÃO COM REAJUSTE DE 10%

Loteba, diretor do Siticcan

Na última quarta-feira (28)  foi realizada
uma audiência entre o ministro do

Desenvolvimento, Indústria e Comércio,
Mauro Borges, e os dirigentes do Macros-
setor Indústria da CUT (MSI). A reunião
aconteceu na sede do Ministério em Bra-
sília, e os sindicalistas apresentaram um
diagnóstico do emprego no MSI, e defen-
deram a proposta de adoção do sistema
de proteção ao emprego.

AÇÃO - Os dirigentes reivindicaram
também que se faça um balanço das ati-
vidades dos Conselhos de Competitivida-
de do Plano Brasil Maior e que eles se-
jam reativados com presença efetiva da
representação das entidades sindicais.
Os Conselhos são os fóruns de discus-
são setorial da política industrial brasilei-
ra, com representação tripartite (governo,
empresários e trabalhadores). Participa-
ram do encontro o secretário geral da CUT,

Sérgio Nobre, os presidentes da Confe-
deração dos Trabalhadores na Constru-
ção (Conticom), Cláudio Gomes; da Con-
federação Nacional dos Metalúrgicos da
CUT (CNM/CUT), Paulo Cayres; da Con-
federação Nacional dos Trabalhadores no
Vestuário (CNTV), Cida Trajano; da Con-
federação Nacional dos Químicos (CNQ),
Lu Varjão; e o secretário de Política Sin-
dical da Confederação Nacional dos Tra-
balhadores na Alimentação (Contac), Nel-
son Morelli. Eles foram acompanhados
por economistas do Dieese.

PROTAGONISMO - A proposta de rei-
vindicar a adoção de programa dessa na-
tureza havia sido aprovada pelas entida-
des sindicais do Macrossetor da Indús-
tria da CUT em seminário que aconteceu
na segunda-feira (27), véspera da audiên-
cia com o ministro. Para os representan-
tes das confederações, este programa

tem o potencial de barrar a rotatividade e
criar outra cultura no empresariado.

DESENVOLVIMENTO - O presidente
da Conticom também reforçou a urgência
para a adoção de medidas, dizendo que
na construção civil poderá haver impacto
forte no emprego em função do término
das grandes obras da Copa do Mundo.
“Somos o setor industrial com a maior
rotatividade de mão de obra e os empre-
gos também dependem dos investimen-
tos públicos em obras”, assinalou Cláu-
dio Gomes.

DIÁLOGO - A série de reuniões dos
Conselhos – a serem articuladas pelo
MDIC – será precedida do Seminário “Pla-
no Brasil Maior – balanço e perspectivas”,
que o Macrossetor da Indústria da CUT
realizará nos dias 24 e 25 de julho, em
São Paulo e para o qual o ministro confir-
mou a sua presença.
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STICCERO REALIZA SEU PRIMEIRO CONGRESSO
O Sindicato dos Trabalhadores na In-

dústria da Construção Civil do Estado de
Rondônia (Sticcero) realizou seu primeiro
Congresso Estadual nos dias 30 e 31 de
maio, em Porto Velho. O evento contou com
a participação de dirigentes da Central Úni-
ca dos Trabalhadores (CUT) e da Confede-
ração Nacional dos Trabalhadores na Indús-
tria da Construção Civil e da Madeira.

O presidente da Conticom, Cláudio da
Silva Gomes, fez um balanço das ações
do governo federal e o legado positivo que
está sendo deixado para a população bra-
sileira. Já o presidente do Sticcero, Rai-
mundo Soares Toco, ressaltou as conquis-
tas obtidas no período: “em pouco mais
de três anos de existência, o sindicato
adquiriu uma sede administrativa própria,
veículos, um terreno para a construção da
sede social e do Centro Profissionalizan-
te do Trabalhador, o Sticcero/Saúde, que
é uma referência no atendimento à saúde
dos trabalhadores, pois oferece médicos
pediatras, ginecologistas, clínico geral,
odontologistas e tem uma série de labo-
ratórios e clínicas especializadas que,
através de convênios, atende os filiados”. Evento contou com a participação de lideranças da CUT e da Conticom

A diretoria do Sindicato dos Traba-
lhadores da Construção Civil de Volta Re-
donda e Região encaminhou a pauta de
reivindicações da categoria ao Sindica-
to Patronal para o inicio das negociações
da campanha salarial. A pauta de reivin-
dicações foi aprovada em assembleia
realizada no último dia 15 de maio e tem
entre os seus principais itens a reposi-
ção da inflação mais 15% de ganho real.

EQUIPARAÇÃO - Com essa reivindi-
cação a categoria quer equiparar os gan-
hos da construção civil aos índices con-
quistados pela convenção coletiva do
setor da construção pesada, já negocia-
da e aprovada, com data-base em 1º de
fevereiro.

Além da pauta de reivindicações, que
contêm 24 itens, os operários da cons-

trução civil também deliberaram na últi-
ma assembleia um calendário semanal de
organização e mobilização, com reuniões
todas as segundas-feiras, a partir do dia
9 de junho. “Nestas reuniões a nossa di-
retoria estará atualizando os companhei-
ros sobre o andamento das negociações
e debatendo as estratégias para os en-
frentamentos que se fizerem necessários
no decorrer desta campanha salarial”, in-
formou o presidente do Sindicato, Sebas-
tião Paulo.

ESTÍMULO - Para participar destas reu-
niões a diretoria do Sindicato convoca pelo
menos dois trabalhadores de cada empre-
sa do setor. “A proposta é garantir maior
representatividade da categoria e fortale-
cer ainda mais o seu poder de organiza-
ção e mobilização”, acrescenta o presiden-

te da entidade, ressaltando que para via-
bilizar a presença, será ofertado aos par-
ticipantes um café reforçado e o reem-
bolso das passagens de ônibus para os
que tiverem necessidade.

INVESTIMENTO - Uma das priorida-
des da campanha salarial dos trabalha-
dores da construção civil, que tem como
data-base 1º de julho, é também consci-
entizar o sindicato patronal para a neces-
sidade de renovação da mão de obra do
setor. “Essa renovação só será possível
com uma mudança de atitude capaz de
motivar os jovens a escolherem a cons-
trução civil como uma opção viável para o
mercado de trabalho”, diz Sebastião Pau-
lo, reforçando que para promover essa al-
teração de cenário é preciso investir em
qualificação e na valorização salarial. 
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PEC DO TRABALHO ESCRAVO APROVADA NO SENADO
O Senado Federal aprovou na última

terça-feira (27) a PEC do Trabalho Es-
cravo.  A Proposta de Emenda Constitucio-
nal 57A/1999 prevê o confisco de proprie-
dades em que esse crime for encontrado
e sua destinação à reforma agrária ou a
programas de habitação urbanos. Por ser
uma PEC, ela não precisa de sanção pre-
sidencial e passa a valer após sua pro-
mulgação, marcada para esta semana.

JUSTIÇA - Uma proposta de regula-
mentação está sendo discutida, apontan-
do como se dará o perdimento de terras,
imóveis e benfeitorias. Ela deve ser vota-

da na próxima semana, e os ruralistas
devem tentar esvaziar a PEC, diminuindo
as situações em que ela poderia ser
aplicada. Todos os senadores que se
manifestaram na sessão de aprovação da
PEC ressaltaram que este foi um “momen-
to histórico”.  Nem pareceu que, ao longo
de anos, parte deles atuou e lutou ardua-
mente nos bastidores para impedir o trâ-
mite da proposta.

EXEMPLO PARA O MUNDO - A legis-
lação brasileira é considerada pela rela-
toria das Nações Unidas para formas con-
temporâneas de escravidão como de van-

guarda, pois considera não apenas a li-
berdade, mas também a dignidade como
valores
que pre-
c i s a m
ser prote-
g i d o s .
Ou seja,
quando
um tra-
balhador
mantém sua liberdade, mas é excluído de
condições mínimas de dignidade, temos
também caracterizado trabalho escravo.


