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DIA NACIONAL DE LUTA: EM DEFESA DO BRASIL, CUT
NAS RUAS POR MAIS SALÁRIO, EMPREGO E DIREITOS
Ocupação da via Anchieta no ABC, mobilização em frente à Vale no Rio, passeatas e atos públicos.
De Norte a Sul do país, trabalhadores exigem menos juros e mais investimentos públicos

Duas conquistas salariais recentes obtidas pelo Sindicato dos Traba-
lhadores nas Indústrias da Construção de João Pessoa nas construtoras
Orca e Projesp, de 15 e 25% de aumento, respectivamente, estão abrin-
do caminho para um bom acordo.

Em conversa com o Sindicato,  na semana passada, alguns empresári-
os acenaram com reajuste de 13% para serventes e auxiliar e de 12%
para pedreiros, carpinteiros e armadores. Ainda nesta semana haverá
assembléia da categoria para apreciar a proposta e debater sobre os
próximos passos do movimento, que não descarta a greve.

De acordo com Paulo Marcelo de Lima, diretor do Sindicato e da Con-
ticom/CUT (Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias da
Construção e da Madeira), embora haja equivalência no preço do metro
quadrado com Pernambuco, há uma defasagem de cerca de 20% no sa-
lário da categoria na Paraíba. "Estamos correndo para reverter esta situ-
ação. O momento é propício, pois o setor está aquecido e a mão-de-obra
precisa ser mais valorizada", declarou Paulinho.

JOÃO PESSOA: REAJUSTES DE 15% NA
ORCA E 25% NA PROJESP PRESSIONAM
PATRÕES A MELHORAREM PROPOSTAS

Após dois dias de paralisação, ope-
rários comemoraram no canteiro de
obras da subestação da Petrobrás em
Anchieta, no Espírito Santo, a vitória con-
tra as empreiteiras e subempreiteiras da
empresa Alusa Engenharia.

Os trabalhadores da montagem e
construção civil entraram em greve na
manhã de segunda-feira (9) e só reto-
maram as atividades na manhã de quar-
ta (11) após o fechamento de um acor-
do significativo. A paralisação conseguiu
arrancar dos patrões um plano de saú-
de gratuito para o trabalhador e sua
família, o fornecimento de cartão alimen-
tação no valor de R$ 150,00 sem perda
da marmitex, além de fixar o pagamen-
to de horas extras em 50% nas duas
primeiras horas e 75% para as que ex-
cederem as duas primeiras durante a
semana. Aos sábados, o pagamento
das horas será de 100%.

Na avaliação do Sindicato dos Tra-
balhadores da Construção Civil do Es-
pírito Santo, o esforço e união dos com-
panheiros foi o fator determinante para
a ampliação de direitos.

Os benefícios passam a valer já a par-
tir de 1º de março. Os companheiros
também ganharam todos os dias para-
dos, demonstrando que com unidade e
mobilização se amplia direitos!

TRABALHADORES DE EMPREITEIRAS
DA PETROBRÁS SAEM VITORIOSOS
DA PARALISAÇÃO EM ANCHIETA-ES

A informação é nossa arma contra a
manipulação dos donos da mídia.
Envie notícia, foto, sugestão para

conticom@conticom-cut.org.br

COMUNIQUE-SE!

 Na quarta-feira (11), Dia Nacional de Luta pelo Emprego e pelo Salário,
convocado pela CUT, milhares de trabalhadores foram às ruas nas princi-
pais cidades do país por uma política de fortalecimento do mercado interno
para fazer frente aos impactos da crise da globalização neoliberal.

A fábrica da Volks em São Bernardo foi paralisada, com milhares de meta-
lúrgicos ocupando a via Anchieta com faixas e cartazes afirmando: "Querem
lucrar com a crise. A classe trabalhadora não vai pagar esta conta”. Em fren-
te ao escritório da Vale, no Rio de Janeiro, os manifestantes denunciaram a
cara de pau e as pretensões do presidente da empresa, Roger Agnneli, -
que ganha R$ 448 mil mensais - de propor redução salarial e retirada de

direitos dos trabalhadores como recei-
ta contra a crise.

ABSURDO - Enquanto chantageiam
o governo e os trabalhadores, queren-
do assaltar o erário e os salários, as
montadoras multinacionais ampliam o
envio de recursos para as suas matri-
zes no exterior. É o caso da Volks no
ABC, onde os metalúrgicos estão tra-
balhando sábado e fazendo hora ex-
tra, pois há filas de pessoas solicitan-

do carros novos devido aos atrasos de entrega, que chegam a 40 dias.
Apesar disso, denunciou o presidente da CUT, Artur Henrique, "os compa-
nheiros que fizeram o curso do Senai ainda não foram contratados pela Vo-
lks e é preciso ampliar a pressão para que tenham a carteira assinada".

Nas ruas a CUT reafirmou que é preciso pôr fim ao superávit primário,
reduzir os juros e fortalecer políticas públicas que estimulem a geração de
emprego e renda, e que são necessárias regras que ergam obstáculos à
demissão, como a ratificação da Convenção 158, da Organização Internaci-
onal do Trabalho (OIT), que coíbe a demissão imotivada.

CUT protesta  em frente à Vale no Rio



Todas as avaliações sobre a causa da pre-
sente crise são unânimes em dizer que sua ori-
gem não está nos custos da produção, mas na
desregulação do mercado financeiro e na falta
de limites às possibilidades de ganho a partir da
especulação. Desse modo, as propostas de su-
peração da crise a partir do postulado da redu-
ção do custo do trabalho revelam-se de todo opor-
tunistas e descomprometidas com os interesses
nacionais, já que tendem a gerar uma retração
do consumo, reduzindo, de forma sempre reno-
vada, as potencialidades do modelo de produção
capitalista.

Além de constituírem atentado à ordem jurídi-
ca, por ferirem o disposto no inciso I, do art. 7º,
da Constituição Federal, as ameaças de dispen-
sas coletivas representam meras estratégias de
pressão, de natureza política, para se extraírem
vantagens econômicas a partir do temor e da in-
segurança que geram sobre os trabalhadores e,
por via indireta, ao governo.

O Direito Social, como regulador do modelo
capitalista de produção, bem ao contrário, visa
ao aprimoramento das relações entre o capital e
o trabalho no sentido evolutivo, com maior eficá-
cia dos Direitos Humanos, maior distribuição de
renda, e mais justiça social, tendo sido, ademais, a mola propulsora
da reconstrução da humanidade desde o final da segunda grande
guerra.

Daí porque não se podem ver nos preceitos fixados nos incisos
do art. 7º os fundamentos jurídicos para fornecer aos empregadores
a possibilidade de, por um exercício de poder, induzirem os traba-
lhadores, mesmo que coletivamente organizados, a aceitarem a re-
dução dos direitos trabalhistas legalmente previstos, ainda mais
quando tenham sede constitucional e se insiram no contexto dos
Direitos Humanos, que são, como se sabe, abarcados pelo princípio
do não-retrocesso.

As ameaças de dispensas coletivas e o ataque generalizado às
garantias trabalhistas constituem, portanto, um atentado contra a
ordem jurídica e o Estado Social, até porque o desenvolvimento da
economia está, necessariamente, atrelado aos postulados da boa-fé
e da justiça social (art. 170, da CF).

Assim, todas as dispensas coletivas de trabalhadores já opera-
das, sem o respeito aos limites jurídicos, podem - e até devem - ser
judicialmente desconstituídas, por ação do Ministério Público do
Trabalho, sindicatos ou mesmo individualmente.

A ameaça de dispensas coletivas, como fator de imposição de uma
solução egoísta, sacrificando a tudo e todos, constitui, igualmente, dano
social, punível com indenização específica (arts. 186 e 187, do CC).

Há de se ter bem clara, a propósito, a diferença entre crise eco-
nômica, estruturalmente considerada, e dificuldade econômica de
uma empresa ou setores determinados.

JUSTIÇA - Uma crise econômica, vista do ponto de vista estrutu-
ral, se concretamente existente, somente pode ser superada por
meio de um autêntico pacto social, que envolva os setores da produ-
ção, do trabalho e do consumo, gerenciado pelo Estado, e no qual se
priorize a construção da justiça social. Ou seja, constatando-se o
colapso do modelo ou o risco de que venha ocorrer, o que se deve
realizar é a sua reformulação por inteiro, o que impõe medidas reais
de aumento das potencialidades do Direito Social, tais como: refor-
ma agrária; redistribuição da riqueza; reorganização dos meios de
produção; aumento das despesas públicas com educação, saúde,
ciência e tecnologia; eficácia das medidas de efetivação do custeio
da seguridade social; incentivos às atividades produtivas, sem sa-
crifício aos direitos dos trabalhadores e ao custeio da seguridade
social; tributação especial da especulação financeira e das grandes
fortunas; incentivo ao turismo etc.

É importante perceber, aliás, que se estamos diante de uma crise
econômica, já estamos vivendo uma crise de natureza social, moral
e ética há muito tempo e a solução desta última é, por óbvio, mais
urgente.

Neste aspecto, há de se reconhecer que a superação de uma
crise econômica estrutural requer sacrifícios de cima para baixo e

CONTRA OPORTUNISMOS E EM DEFESA DO DIREITO SOCIAL

não de baixo para cima. Não se promove uma
sociedade, salvando empresas e deixando pes-
soas à beira da fome. Se há um problema na con-
juntura econômica, que atinge a todos indistinta-
mente, e não apenas a uma ou outra empresa, é
necessário, então, o sacrifício conjunto, come-
çando pelos próprios empresários e passando por
diversos outros setores da sociedade (profissio-
nais liberais, servidores públicos, senadores, de-
putados, prefeitos, governadores, juízes etc). É
impensável que se busque a solução de proble-
mas econômicos estruturais do país com o sacri-
fício apenas de trabalhadores cujo salário já está
entre os mais baixos do mundo.

Não é possível que as pessoas sérias desse
país acreditem que o 13º salário de um trabalha-
dor, já "terceirizado", que ganha pouco mais de
R$ 400,00 por mês constitua entrave ao desen-
volvimento econômico. Nossos problemas eco-
nômicos, certamente, têm raízes mais profundas.

O respeito à ordem jurídica, ademais, deve ser
defendido por todos, como fator de estabilização
social e segurança pública. Ora, se parte do em-
presariado considera que pode desrespeitar a or-
dem jurídica, promovendo dispensas coletivas
para alcançar vantagens na "negociação" coleti-

va com os trabalhadores que restaram, partindo do mero argumento
de estar passando por problemas em virtude da "crise", o que a leva
crer que as pessoas que estejam sendo conduzidas à situação de
necessidade alimentar, desprovidas das possibilidades concretas
de sobrevivência, devam respeito a essa mesma ordem jurídica?
Não estariam estas, então, também livres para ofender o ordena-
mento e a buscarem a satisfação de suas necessidades pelo exercí-
cio da própria razão?

Para solução de problemas, gerados, por dificuldade econômica,
de empresas ou setores determinados, a lei já estabelece mecanis-
mos para salvaguarda da unidade produtiva, com preservação dos
empregos.

CONTRAPARTIDA - A aplicação dessas medidas exige, no entanto,
efetiva contrapartida, pois que se inserem no contexto de autênticas
negociações, comprovação da necessidade econômica, respeito ao
princípio da boa-fé, reconhecimento da garantia jurídica ao emprego
contra dispensas arbitrárias (art. 7º, I, da CF), fixação de prazo deter-
minado, elaboração de um efetivo plano para recuperação econômica
da empresa, atendendo sua função social e demonstrando ser ela
viável dentro da lógica de um capitalismo responsável. Não se desti-
nam, pois, a servir de instrumentos para compensar uma circunstan-
cial diminuição de lucros ou para reforçar a lógica da acumulação de
rendas.

A tão propalada "flexibilização", no fundo, é um eufemismo, ou
seja, uma maneira amena de se alcançar a redução dos direitos
trabalhistas, que, no Brasil, já deu mostras claras de sua falácia,
visto que estando entre nós de desde 1967, quando fora criado o
FGTS para acabar com a estabilidade no emprego (passando por:
trabalho temporário, 1974; lei de estágio, 1977; vigilância, 1983;
terceirização, 1993; banco de horas, 1998; contrato provisório, 1998;
trabalho a tempo parcial, 1998; redução da prescrição do trabalho
rural, 2000; limitação da natureza salarial de benefícios concedidos
ao empregado, 2001; suspensão temporária do contrato de trabalho,
2001; primeiro emprego, 2003), não produziu qualquer resultado sa-
tisfatório em termos de melhoria da economia com produção de jus-
tiça social, muito pelo contrário.

Perfeita e oportuna, portanto, a reação dos Ministros do Trabalho
da Argentina, Brasil, Chile e México, exposta em Declaração con-
junta publicada em 15 de janeiro último, que merece total apoio da
comunidade jurídica ligada à defesa dos direitos sociais, no sentido
de que a reativação econômica deve ser buscada pela adoção de
políticas anticíclicas centradas na preservação do emprego, na pro-
teção social e nos princípios e direitos fundamentais do trabalho, de
onde se extrai que os governos não estão dispostos a ceder às
pressões de parte do empresariado multinacional que quer se apro-
veitar do argumento da "crise" para impor maior sacrifício aos traba-
lhadores e às bases jurídicas do Estado Social.

“As propostas de superação
da crise a partir do postulado

da redução do custo
do trabalho revelam-se de

todo oportunistas e
descomprometidas com os

interesses nacionais,
já que tendem a gerar uma

retração do consumo”

Manifesto assinado por mais de 260 juízes, promotores, procuradores, auditores
fiscais, advogados, professores e estudantes de Direito denuncia chantagem patronal:
dispensa coletiva e redução de salário são meios para as empresas ampliarem lucro


