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CONTICOM APÓIA O PACOTE DE HABITAÇÃO:  CARTEIRA
E SALÁRIO DIGNO COMO CONTRAPARTIDAS SOCIAIS
Programa é  fundamental para combater a crise e o déficit habitacional, que supera 7,2 milhões de moradias

1 - Criação de uma comissão Nacional
Tripartite permanente (governo, empresári-
os e trabalhadores), instituída por meio de
portaria governamental, para o acompanha-
mento dos impactos gerados pelo projeto:

a) Projeto de qualificação e requalifica-
ção de mão-de-obra;

b) Geração de empregos formais;
c) Cumprimento das legislações traba-

lhistas: normas regulamentadoras e Con-
venções Coletivas;

d) Estimular a contratação dos benefi-
ciários do programa Bolsa Família que
serão qualificados através do Planseq com
inserção no ramo da construção civil.

2 - Que as residências tenham no mí-
nimo:

a) 72 m² de área útil nas construções
de moradia de interesse popular;

b) que tenham 3 dormitórios, com reló-
gios individuais de água e luz;

c) Aquecimento solar visando à econo-

CENTRAIS PROPÕEM COMISSÃO TRIPARTITE DE ACOMPANHAMENTO DO PACOTE
mia de energia;

d) Infraestrutura: educação, saúde,
transportes, lazer, saneamento básico,
segurança publica investimentos em par-
ques industriais e comerciais que possi-
bilite o fortalecimento da empregabilidade
para a população local.

3 - Inclusão de cláusula contratual que
vincule os devidos recolhimentos e encar-
gos ao CEI da obra, devendo ser compro-
vado mensalmente.

4 - Definir como regra para processo
licitatório, a apresentação da CND (certi-
dão negativa de débito) e certidão de dé-
bitos dos Sindicatos dos trabalhadores.

5 - Priorizar no processo de licitação,
empresas da região.

6 - Priorizar a contratação de mão-de-
obra local.

7 - Estabelecer através de cláusula con-
tratual, em caso de sub-contratação por
parte da empresa vencedora da licitação a

responsabilidade por parte da contratada o
pagamento de todos os impostos, taxas e
contribuições, federais, estaduais e munici-
pais entre outros.

8 - Priorizar o registro do imóvel em
nome da mulher da família.

9 - Que o projeto atenda as cidades
com no mínimo 50 mil habitantes.

10 - Priorizar o financiamento para as
pessoas com maior tempo de moradia na
cidade.

11 - Programar todas as demandas acor-
dadas por meio do GT/ PAC - grupo de tra-
balho instituído pela Portaria 31.112, de 8
de julho de 2008, coordenado por Adriana
Maria Giubertti SE/MTE e Sandra Brandão
- Casa Civil.

12 - Destinar parte dos recursos para
construção de núcleo moradia que aten-
da as necessidades da população da ter-
ceira idade e portadores de necessidades
especiais.

CAMARGO CORRÊA: DESFALCA O
ERÁRIO, DIREITOS E SALÁRIOS

A Polícia Federal deteve na se-
mana passada diretores da Camar-
go Correa, acusada de desfalcar o
erário com remessa ilegal, super-
faturamento, doação ilegal a par-
tidos e lavagem de dinheiro.

Infelizmente, esta tem sido a prá-
tica das grandes empreiteiras que
também se utilizam de métodos es-
púrios para promover lideranças
fajutas e comprar “sindicatos” para
assaltar o direito e o salário de seus
funcionários.

ENCONTRO NA ARGENTINA REÚNE SINDICALISTAS DA
AMÉRICA LATINA E APROVA PLANO CONTRA A CRISE

Reunidas em Buenos Aires, de 23
a 26 de março, cerca de 20 lideranças
da Internacional dos Trabalhadores da
Construção e da Madeira (ICM) da
América Latina e do Caribe aprovaram
um plano de ação contra a crise.

“O encontro manifestou uma iden-
tidade muito grande com as propos-
tas que temos defendido como o com-
bate à informalidade, à terceirização
e à precarização de direitos”, decla-

rou Waldemar de Oliveira, que parti-
cipou do evento.

O documento unitário sublinha que
os trabalhadores não podem pagar
pela crise e exorta os governos da
região a atuarem de forma mais fir-
me na defesa do mercado interno,
com geração de emprego e renda.

Na oportunidade, os dirigentes
também fizeram o planejamento da
ICM para os próximos três anos.

O programa habitacional anunciado pelo

governo federal no último dia 25 é funda-

mental para combater a crise e o déficit

habitacional, particularmente das faixas

salariais mais baixas, mas precisa estar

acompanhado da garantia de geração de

emprego com carteira assinada e garan-

tia de salários dignos aos operários.

A construção de 1 milhão de moradias

se apresenta como uma ação ousada de

enfrentamento à crise, já que a expectati-

va, de acordo com dados da Fundação

Getúlio Vargas, é de que o projeto gere

cerca de 532 mil empregos diretos e cres-

cimento de 0,7% do Produto Interno Bru-

to (PIB). Além disso, reduzirá o déficit ha-

bitacional que existe em nosso país, que,

segundo dados do IBGE, está concentra-

do em 91% da população com renda fa-

miliar entre zero e três salários mínimos,

maiores beneficiados do programa.

Ao lado da CUT e das demais centrais,

a Conticom está empenhada para que a

medida atinja seus objetivos e continuará

mobilizada para que o Governo aprove a

PEC da Moradia Popular, a fim de que a

habitação seja uma política de Estado e

não só de governo.

Waldemar com Lula: garantir

carteira e direitos aos operários
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