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NÃO HAVERÁ OBRA COM OPERÁRIO SEM REGISTRO EM
CARTEIRA, AFIRMA DILMA EM REUNIÃO COM CENTRAIS
Plano Habitacional do governo prevê construção de um milhão de moradias. Prestação mínima será de R$ 50,00

Dirigentes de seis centrais sindicais,
entre os quais, Waldemar Pires de Oli-
veira, da Conticom, se reuniram, dia
20, com a Ministra da Casa Civil, Dilma
Rousseff, com o Ministro das Cidades,
Márcio Fortes, e com o chefe da Se-
cretaria Geral da Presidência da Re-
pública, ministro Luiz Dulci, para co-
nhecer detalhes do Plano de Habita-
ção a ser lançado pelo governo até o
final deste mês.

Os sindicalistas aproveitaram a reu-
nião para cobrar do governo a inclusão
de medidas que garantam "contraparti-
das sociais", como contratações formais
diretas e com carteira assinada, das em-
presas beneficiadas com dinheiro públi-
co para a construção de um milhão de
moradias previstas pelo Plano.

Segundo Waldemar Oliveira, "a mi-
nistra Dilma Rousseff garantiu que o
governo fará de tudo para que não te-
nha uma única obra com trabalhado-
res sem carteira assinada". "Cobramos
também o compromisso do governo
para que o trabalho não seja degra-
dante", afirmou Waldemar. O presiden-
te da CGTB (Central Geral dos Traba-
lhadores do Brasil), Antônio Neto, con-
corda: "Pedimos a formalização da
mão-de-obra para que as empresas se
comprometam que os trabalhadores
não sejam aviltados. Os trabalhadores
terão de ser celetizados para que não
haja terceirizações. Se isso ocorrer,
chegamos a sugerir que (a construção)

seja declarada uma frau-
de. Hoje 50% da catego-
ria está na informalidade.
É um dos setores mais
complicados", ressaltou.

ACESSO - Segundo os
sindicalistas, o governo
definiu o valor da presta-
ção da moradia para famí-
lias com renda de até três
salários mínimos. "Ao que
parece será de R$ 50",
disse Canindé Pegado,
secretário-geral da UGT
(União Geral dos Traba-
lhadores). Os sindicalistas informaram
que, até o momento, o governo traba-
lha com a expectativa de que a pres-
tação para as famílias com renda en-
tre três e seis salários mínimos seja
de R$ 100. Para aquelas que recebem
entre seis e dez salários mínimos, se-
ria de R$ 150.

Canindé acrescentou que a Minis-
tra Dilma planeja um "teto máximo mé-
dio" para o custo da obra, que seria
de R$ 60 mil para as famílias com ren-
da superior a cinco salários mínimos.

PREVISÃO - Os sindicalistas afirma-
ram que a construção das casas não
será concluída necessariamente até
2010, como tem sido divulgado pelo
governo.

Outra proposta apresentada pelos
representantes das entidades sindicais
foi o vínculo da propriedade à família.

A intenção é que o imóvel não sirva a
propósitos especulativos. "Foi apre-
sentada uma sugestão de que essa
residência seja um bem da família para
que isso não seja transacionado", dis-
se Antônio Neto.

PRAZO - Os sindicalistas também
propuseram que o tempo de constru-
ção diminua de 33 para 11 meses.
"Além de diminuir o tempo da obra, isso
diminuiria os custos dela", disse
Canindé. Segundo ele, o governo tra-
balha em outras frentes com estados
e municípios visando à redução de
custos.

Conforme as centrais, os municípi-
os que entrarem no programa e aju-
darem na solução de problemas
cartoriais, de terrenos e redução de
impostos serão beneficiados com um
maior número de moradias.

CUT, MOVIMENTOS SINDICAL, SOCIAL E ESTUDANTIL  CONVOCAM
JORNADA NACIONAL CONTRA A CRISE PARA O DIA 30 DE MARÇO

CUT, Força Sindical, CGTB, CTB,
NCST, UGT, Intersindical, Conlutas,
MST, UNE, UBES, Marcha Mundial de
Mulheres, representações do movi-
mento negro e comunitário, reuniram-
se na sede da CUT, dia 19, para, de
forma inédita, atuar coletivamente no
combate à crise, desencadeando em
todo o país, no próximo dia 30 de mar-
ço, uma resposta contundente do povo
brasileiro em defesa da redução dos
juros e da jornada de trabalho sem re-
dução de salário, de investimentos na
reforma agrária, na geração de em-

pregos, valorização dos salários e ga-
rantia de direitos.

No mesmo dia 30, acontecerão mo-

bilizações em vários países das Amé-
ricas, África, Ásia e Europa, que de-
nunciarão a globalização neoliberal,
que fomentou a desregulação dos
mercados, as privatizações e a
desnacionalização das economias
como a responsável pela crise.

“A partir de agora, temos de atuar
de forma rápida e conjunta. Se uma
empresa demitir, vamos todos para lá.
Nossa resposta precisa ser contun-
dente, pois a classe trabalhadora não
pode pagar pela crise dos
especuladores", disse Artur.

Dilma e Dulci na reunião com sindicalistas



Dirigentes sindicais da Construção
Civil de vários estados e de várias cen-
trais sindicais, entre eles, o presiden-
te da Conticom/CUT, Waldemar de Oli-
veira, reuniram-se, terça-feira passa-
da, dia 17, em Brasília, com o Secre-
tário de Relações do Trabalho do Mi-
nistério do Trabalho, Luiz Antonio
Medeiros, para saber qual a resposta
do ministério sobre um extenso relató-
rio elaborado pelas entidades compro-
vando o oportunismo e a burla à legis-
lação sindical cometidos por alguns sin-
dicatos espalhados pelo país que es-
tão se auto-denominando "da Cons-
trução Pesada", para, desrespeitosa

DESRESPEITO. MEDEIROS DIZ QUE NÃO LEU E NÃO LERÁ
RELATÓRIO DAS ENTIDADES SOBRE "CONSTRUÇÃO PESADA"
Conticom lança desafio ao Ministério do Trabalho a dizer o que entende por Sindicato da Construção Pesada

e inadvertidamente, dividir sindicatos,
abocanhar o imposto sindical e opor
trabalhadores.

DOSSIÊ - As confederações e o Mi-
nistro Carlos Lupi acordaram pela ela-
boração desse dossiê, dia 5 de agosto
de 2008. Nessa data, o ministro desig-
nou a Medeiros e aos técnicos do Mi-
nistério do Trabalho acompanhamento
dos estudos e análises do problema
para posterior tomada de posição.

Surpreendentemente, Medeiros rela-
tou, no entanto, aos dirigentes sindicais
que o Ministro Lupi, teria "mudado de
idéia, após ouvir o outro lado". E que,
ele próprio, não leria documento algum.

Consternada, a Conticom não acre-
dita que o ministro Lupi tenha feito um
grupo de sindicalistas e assessores
trabalharem com afinco por, aproxima-
damente, dois meses na elaboração
desse relatório e, sem avisar ninguém,
tenha depois de quase cinco meses
"mudado de idéia". A confederação
cutista rechaça com veemência qual-
quer tipo de manipulação ou atropelo
aos encaminhamentos acordados for-
malmente e repudia, principalmente,
quando essas ingerências venham de
autoridades. O que Medeiros disse,
realmente, não pegou bem e precisa
ser esclarecido urgentemente.

Entidades dos trabalhadores da
Construção Civil, representantes do
governo e empresários decidiram, por
unanimidade, realizar uma pesquisa
nacional, sob a coordenação do IPEA
(Instituto de Pesquisas Econômicas
Aplicadas) e do Dieese (Departamen-
to Intersindical de Estatísticas e Estu-
dos Socioeconômicos), para detectar
o perfil do trabalhador da construção
em toda a sua extensão; quem são
esses trabalhadores, níveis de instru-
ção, idade, gênero e, principalmente,
qual a porcentagem de trabalhadores
que conseguem aposentar-se por
"tempo de contribuição".

APOSENTADORIA ESPECIAL -
Com os resultados dessa pesquisa
em mãos, o objetivo é lutar pela apo-
sentadoria especial dessa categoria
tão sofrida. Por solicitação da banca-
da de trabalhadores, representantes

Para fazer com que a verdade pre-
valeça, a Conticom faz um apelo a to-
dos os sindicatos que se sentiram pre-
judicados nesse processo para reali-
zarem um grande ato em frente ao Mi-
nistério do Trabalho, em Brasília, com
data para iniciar, mas sem data para
terminar até que o ministério diga o que
entende por "Sindicato dos Trabalha-
dores da Construção Pesada".

LÓGICA -Para a Conticom/CUT, se
não houve qualquer mudança na le-
gislação sindical no último período e,
consequentemente, não existe qual-
quer menção que caracterize a tal
"construção pesada" na estrutura sin-
dical, por que razão o Sr. Luiz Antônio
de Medeiros e os técnicos do ministé-
rio do trabalho se recusaram a, ao me-

CONTICOM DESAFIA MTE E PREPARA ATO DE PROTESTO EM BRASÍLIA
nos, ler o documento?

Se falar em "construção pesada"
significa referir-se aos trabalhadores
que operam grandes máquinas, a es-
trutura e legislação sindicais vigentes
os encaminhariam para os sindicatos
de condutores. Se, por outro lado, os
sindicatos da "construção pesada" jus-
tificam-se pelas características da ca-
tegoria, diz a lógica e a lei que a pre-
ponderância de trabalhadores é da
construção "civil". Não há justificativa
plausível para suportar os tais "sindi-
catos da construção pesada" a não ser
por interesses particulares de alguém.

DESAFIO - A Conticom lança um de-
safio ao Ministério do Trabalho para
que prove, portanto, por princípio, o
que é Construção Pesada!

Waldemar de Oliveira diz que a con-
federação irá respeitar o parecer, por-
que está tranqüila, já que decisão do
Supremo Tribunal Federal, ainda
quando o atual ministro Nelson Jobim,
era presidente, diz textualmente que
"não existe construção pesada" na le-
gislação sindical brasileira. Em uma
disputa deve prevalecer o sindicato
mais antigo constituído.

"Respeitamos todos os sindicatos
seja lá o nome que tiver, desde que
não haja conflito de base. Por outro
lado, não respeitaremos decisões que
não foram negociadas, votadas e apro-
vadas no Congresso Nacional. Respei-
tamos, sim, a decisão do Tribunal e
deveria caber ao ministério o seu cum-
primento", finalizou Waldemar.

TRABALHADORES, GOVERNO E EMPRESÁRIOS ACERTAM PESQUISA
SOBRE A CATEGORIA COM PARTICIPAÇÃO DO IPEA E DO DIEESE

do Ministério da Previdência compro-
meteram-se em apresentar uma pes-
quisa completa com
dados do Cadastro
Geral de Empregados
e Desempregados
(Caged) em que com-
provam que a maioria
dos trabalhadores da
construção civil, infe-
lizmente, só conse-
guem se aposentar
por idade. Constatou-
se também que pou-
cos trabalhadores da
categoria encontram
vagas para qualifica-
ção, inclusive no
Planseq (Plano
Setorial de Qualificação). Os baixos sa-
lários e as terríveis condições de tra-
balho as quais são submetidos, afu-

gentam os trabalhadores, mesmo
àqueles que recebem o Bolsa-famíia.

Basta olhar para o
rosto de um operário
da construção para
perceber que seus
precoces 35 anos as-
semelham-se a de um
homem bem mais
velho,as conseqüên-
cias das doenças
ocupacionais, os aci-
dentes e os riscos que
correm no dia-a-dia.

A Conticom/CUT
está exigindo do Mi-
nistério da Previdên-
cia que encaminhe
logo o ante-projeto, já

debatido e aprovado pelas entidades,
que fala sobre o exercício de ativida-
de periculosa na construção civil.


