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Injetar R$ 10 bilhões do FGTS em infraestrutura foi proposta de trabalhadores e empresários

E ntre março e maio os
empregos na constru-
ção civil deram um sal-

to na Região Metropolitana de
São Paulo, numa recuperação
que ultrapassou os resultados
de 2013 e quase empatou com
o mesmo período de 2014. Fo-
ram 87 mil novas vagas. Os
dados são da Pesquisa de Em-
prego e Desemprego da Fun-
dação Seade/Dieese.

RECUPERAÇÃO - Porém,
ao contrário do que se deseja,
é um resultado restrito a essa
região. No restante do Brasil,
o setor acompanha as tendên-
cias dos demais e não dá si-
nais de recuperação em curto prazo.

Em lugar de apenas observar a cena,
o movimento sindical que atua nesse ramo
de atividade tem negociado com as em-
presas e os governos propostas para
aquecer o mercado.

Uma dessas propostas já foi anuncia-
da como decisão de governo: R$ 10 bi-
lhões do chamado Fundo de Investimen-
tos do FGTS serão realocados no BNDES,
com o objetivo de fomentar obras de in-
fraestrutura.

NOVIDADE - “Os processos de nego-
ciação que estamos fazendo são no sen-

tido de trazer novos projetos, manter os
que já foram iniciados e levantar mais re-
cursos”, explica Cláudio da Silva Gomes,
presidente da Conticom e representante
da CUT no Conselho Curador do FGTS.

MINISTÉRIOS - Outra ideia, já apre-
sentada aos ministérios das Cidades e do
Planejamento é a de redução da quanti-
dade de dinheiro reservada aos depósi-
tos compulsórios nos bancos.  Os com-
pulsórios são um percentual do total de
depósitos à vista que o sistema financei-
ro tem de reter junto ao Banco Central,
com o objetivo de controlar a soma de

dinheiro em circulação e de ga-
rantir, por intermédio dessa re-
serva, os recursos dos corren-
tistas em caso de crise.

NORMATIZAÇÃO - “Mas se
essa decisão de reduzir os
compulsórios for tomada, tem
de ser acompanhada por legis-
lação ou norma específica que
obrigue os bancos a liberar
esse dinheiro para crédito. Usar
como recurso produtivo, e não
como ativo financeiro”, acres-
centa Claudinho.

Em 2008, o governo Lula
adotou a redução do compul-
sório (como esse instrumento é
chamado informalmente), po-

rém, os bancos comerciais pouco usa-
ram essa medida para aumentar o crédi-
to na praça, tornando-a inócua.

CRÉDITO - Para evitar a repetição
dessa atitude, a Conticom-CUT sugere
que a medida seja atrelada à política ha-
bitacional. “Tem de haver uma ação mais
forte do governo. Que os bancos sejam
levados a comprar títulos do governo com
esse dinheiro que for liberado, ou adqui-
rir debêntures, enfim, direcionar os re-
cursos ao crédito imobiliário”, conclui o
dirigente.

ISAÍAS DALLE

Os trabalhadores da construção civil de Curiti-
ba e região aprovaram, em Assembleia Geral Ex-
traordinária realizada na última quarta-feira (1º), a
contraproposta patronal para celebração da Con-
venção Coletiva de Trabalho (CCT) 2015/2016. 

O aumento médio dos pisos da categoria será
de 8.8%. Os salários acima do piso terão aumento
de 8.76%. Já o vale compras passou de R$ 326,00
para R$ 355,00, o que representa um reajuste de
8.9%. O café da manhã, que era de R$ 3,50, ficou
em R$ 3,81.

A Campanha Salarial deste ano tratou apenas
das cláusulas econômicas da CCT, já que as cláu-
sulas sociais têm validade de dois anos e só voltam
a ser negociadas em 2016.

FECHADO EM 8,8% O REAJUSTE MÉDIO EM CURITIBA E REGIÃO

Em sua última reunião realizada no
mês passado a Conticom deliberou
pela retomada da organização dos
trabalhadores da construção no sis-
tema Petrobrás.

Assembleia aprovou avanços: vale compras foi para R$ 355,00

CONTICOM FARÁ REUNIÃO COM SINDICATOS QUE TENHAM PETROBRÁS EM SUAS BASES
Será realizado um encontro das en-

tidades que tenham a Petrobrás em
suas bases no dia 13 de julho, na sede
Sindicato dos Trabalhadores da Cons-
trução Civil de Candeias/BA.

A pauta será a organização dos
trabalhadores nas indústrias da
construção civil, montagem e manu-
tenção industrial para a preservação
do emprego.

Conticom defende menos juros e mais investimentos
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A Câmara dos Deputados já havia
rejeitado na última terça-feira (30)
a Proposta de Emenda à Constitui-

ção (PEC) 171/1993, que reduz a maiori-
dade penal de 18 para 16 anos. Para ser
aprovada, a PEC precisava de no míni-

mo 308 votos
f a v o r á v e i s
(equivalente a
3/5 do número
total de deputa-
dos), mas ape-
nas 303 depu-

tados foram a favor, enquanto 184 depu-
tados foram contra e três se abstiveram.

Logo após a derrota do substitutivo,
Eduardo Cunha reuniu os líderes de ban-
cada para pressionar pela aprovação da
PEC. Menos de 24 horas depois da rejei-
ção o presidente da Câmara logrou reali-
zar na prática sua manobra de colocar a
maioridade em votação novamente.

INCONSTITUCIONALIDADE - Cunha
apresentou uma emenda aglutinativa, mo-
dificando o teor do substitutivo apresen-
tado na primeira votação, na qual foi re-
provada a proposta. Regimentalmente
essa emenda aglutinativa somente pode-
ria ser votada após a aprovação da vota-
ção do texto original da PEC, que previa
a redução para todos os crimes.

Além disso era necessário, para esta
votação, que algum deputado tivesse fei-
to destaque no texto da PEC, coisa que
não aconteceu.

Como Cunha sabia que o texto original
não seria aprovado, pois nem a versão
mais branda havia passado na votação
do dia anterior, resolveu apelar para a ile-
galidade para garantir a votação.

GOLPE DE CUNHA MUDA DECISÃO DE
PLENÁRIO SOBRE MAIORIDADE PENAL
Após sofrer derrota na noite de terça-feira (30) o presidente da Câmara
fez uma manobra ilegal para empurrar maioridade goela abaixo do povo

 ALTERAÇÕES NO TEXTO - O texto
aprovado é uma emenda dos deputados
Rogério Rosso (PSD-DF) e Andre Moura
(PSC-SE), que deixa de fora da redução
da maioridade outros crimes previstos no
texto rejeitado, como roubo qualificado,
tortura, tráfico de drogas e lesão corpo-
ral grave. Foram 323 votos a favor e 155
contra, em votação em primeiro turno. Os
deputados precisam ainda analisar a ma-
téria em segundo turno.

SEM AVAL - O deputado Glauber Bra-
ga (PSB-RJ) disse que a emenda apre-
sentada não tem aval regimental e criticou
o presidente da Câmara, Eduardo Cunha,
“temos uma decisão proferida pela Casa
que, se não agrada, vossa excelência co-
loca em votação até a vontade de vossa
excelência prevalecer” e completou “a gen-
te não vai aceitar essa escalada autoritá-
ria que está se desenvolvendo na Câma-
ra. Não estamos falando dessa votação.
A gente está dizendo que o presidente
Eduardo Cunha  não aceita mais perder”.

REALIDADE - Para a deputada Erica
Kokay (PT), “se nós pesquisarmos quan-
tos adolescentes morreram neste país, nós
vamos ver que no ano passado nós tive-
mos quase nove mil mortes de adolescen-
tes efetivadas por adultos - por adultos,
97%! Nós tivemos 120 mil denúncias de
violência contra crianças e adolescentes.
Isso indica que nós precisamos de políti-
cas de proteção, precisamos de creche,
de educação integral, de políticas de cul-
tura, de lazer, de esporte. Precisamos abrir
espaço para o protagonismo, para que nós
possamos fazer com que os adolescentes
se sintam plenamente incorporados à
construção da nossa própria sociedade”.

Os operários da Consladel aprovaram
em assembleia realizada no dia 26 de ju-
nho a proposta patronal de reajuste salari-
al, Participação nos Lucros e Resultados
(PLR) de R$ 1 mil, vale-café de R$ 5 e de
alimentação no valor de R$ 20 diários.

A luta comandada pelo Sintracom con-
frontou os patrões e também movimentos
que se infiltraram com a clara proposta
de dividir a base e esvaziar a greve.

REIVINDICAÇÕES - “Fomos em fren-
te determinados a defender única e ex-
clusivamente os direitos e reivindicações
dos trabalhadores. Os benefícios nego-
ciados, exceto PLR, valerão para traba-
lhadores da empresa situados em outros
municípios como São Caetano, Mauá,

Acordo fechado em Campinas ga-
rante reajuste de 9% para os traba-
lhadores da Fenix  

SUPERAÇÃO - A Federação Soli-
dária de São Paulo (FSCM-CUT) está
fechando convenções coletivas por
obra, já que o sindicato da capital fe-
chou um acordo baixo, e com isso di-
ficultou o fechamento de uma conven-
ção única com ganhos significativos
para os operários.

GREVE - Nesta semana os traba-
lhadores da Fenix Construções e In-
corporadora conseguiram reajuste sa-
larial de 9%, vale alimentação de R$
300,00 e hora extra de 70%. O acor-
do foi fechado após ser decretada
greve nas obras da empresa em Pau-
línia (San set e Vivari).

Segundo o diretor do Sindicato,
Ailton Martinelli, a movimento foi vito-
rioso, pois a Fenix seguia a Conven-
ção Coletiva de Trabalho, com vale
alimentação de R$ 240,00 e hora ex-
tra a 60%.

TRABALHADORES DA
FÊNIX EM CAMPINAS
TERÃO 9% DE REAJUSTE

A diretoria do Sindicato dos Traba-
lhadores da Construção Civil, Monta-
gem e Construção Pesada do Sul Flu-
minense conquistou reajuste de até 8%
para os trabalhadores da Montagem
e Construção Pesada. Os índices são
retroativos a 1º de fevereiro.

VITÓRIAS - A cesta básica de R$
270,00 foi outro beneficio garantido
nesta convenção concedido a partir
de junho.  “Mais uma vitória que re-
presenta um ganho superior a 17.4%
no bolso dos trabalhadores”, explica
o presidente do Sindicato, Sebastião
Paulo, esclarecendo que o aumento
de 8% é para os trabalhadores com
funções contempladas na tabela sa-
larial de cada setor. “Para aqueles não
inclusos na tabela e que recebem até
R$ 5.000,00, o reajuste atinge 7.13%”,
completa o sindicalista.

BASE -  Os reajustes conquista-
dos vão beneficiar mais de cinco mil
trabalhadores dos dois setores, atuan-
tes na base territorial do Sindicato, for-
mada pelas cidades de Volta Redon-
da, Barra Mansa, Resende, Itatiaia,
Quatis, Porto Real e Rio Claro.

LUTA DO SINDICATO SUL
FLUMIMENSE GARANTE

ATÉ 8% PARA MONTAGEM
E CONSTRUÇÃO PESADA

PLR DE R$ 1 MIL NA CONSLADEL DE SÃO BERNARDO

Santo André, Diadema e Capital, mesmo
que outros sindicatos tenham assinado
acordo com o Sinduscom, que não prevê
reajuste nos benefícios”, afirmou o presi-
dente do Sintracom-SBC, Admilson Oli-
veira.

Sintracom sempre na linha de frente


