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PAC: PROPOSTA DA CONTICOM/CUT ESTÁ VIRANDO
REALIDADE PARA SUPERAR GARGALOS HISTÓRICOS
Grupo de Trabalho interministerial do Programa de Aceleração do Crescimento aponta que emprego com carteira
assinada, inclusão previdenciária, segurança e saúde do trabalho são prioridades das obras com recursos públicos

Várias das propostas apresentadas
pela Conticom/CUT ao Grupo de Traba-
lho Interministerial do Programa de Ace-
leração do Crescimento (PAC) da Cons-
trução Civil começam a virar realidade,
possibilitando a superação de gargalos
históricos do setor. Durante inúmeras reu-
niões em Brasília, foram amplamente de-
batidas soluções para os problemas gra-
ves que afetam os operários como a alta
informalidade, as péssimas condições de
segurança e saúde do trabalho - que mul-
tiplicam as lesões, mutilações e mortes -
e a não-inclusão previdenciária.

SOMA - Envolvendo representação sin-
dical dos trabalhadores e empresários, e
de vários Ministérios, como Trabalho e
Previdência, o GT do PAC vem mobilizan-
do órgãos como o IPEA (Instituto de Pes-
quisas Econômicas Aplicadas), Dieese e
Fundacentro, além de instituições como a
UNB, para ajudarem na efetivação de me-
lhorias, colaborando também na confec-
ção de um verdadeiro raio x do setor.

Uma proposta de pesquisa, formulada
em parceria com o Dieese, aponta para
a confecção de um Boletim da Constru-
ção contendo estatísticas e indicadores
sobre segurança e saúde do trabalho,
custos econômicos e sociais, bem como
avaliação das políticas públicas. A publi-
cação, que deverá ter inicialmente perio-
dicidade trimestral, trará ainda análise so-
bre a conjuntura do setor, medindo os im-
pactos dos investimenos do PAC na ocu-
pação da construção civil.

Na avaliação da Conticom, um levan-
tamento mais pormenorizado sobre as
características do setor, que compreen-
de desde as obras de infraestrutura (es-
tradas, pontes, saneamento e metrô) até
as edificações, será fundamental para
ações pontuais de qualificação e atendi-
mento às reivindicações dos seus traba-
lhadores, com base nas reais necessida-
des do segmento.

Outra utilidade bastante prática do le-
vantamento, declarou Waldemar de Oli-
veira, presidente da Conticom, é a ques-
tão das aposentadorias, pois devido às
características do trabalho penoso do
setor aliada à alta informalidade, é extre-
mamente alto o número de operários que
terminam seus dias sem o acesso a este
direito básico.

Waldemar (Conticom) e lideranças das centrais com a ministra Dilma

GT DO PAC: CND PRECISA SE TRANSFORMAR EM
INSTRUMENTO DE COMBATE À INFORMALIDADE

A Certidão Negativa de Débito
(CND) é um instrumento que tem
servido unicamente aos objetivos
de arrecadação do governo, resol-
vendo o seu problema fiscal nas
obras de construção, enquanto dei-
xa o trabalhador a ver navios.

Embora não fosse pauta especí-
fica do Grupo de Trabalho do PAC,
esta  foi uma das questões ampla-
mente debatidas pelos representan-
tes dos trabalhadores, empresári-
os e governo, pois a CND reúne to-
das as condições para se conver-
ter em instrumento eficaz para o
combate à informalidade.

 “O fato é que termina a obra, o
Ministério da Fazenda calcula, com

PARA GARANTIR METAS DE FORMALIZAÇÃO DE 100% NAS OBRAS, É
PRECISO A FISCALIZAÇÃO DO GOVERNO, COM APOIO DOS SINDICATOS

A representante da Casa Civil da Presidência da República no Grupo de
Trabalho do PAC, Sandra Brandão, frisou que para garantir o cumprimento
da meta de 100% de carteiras assinadas nas obras com recursos públicos é
fundamental que a fiscalização do governo federal conte com o apoio dos
sindicatos, tanto dos trabalhadores quanto dos empresários.

PROGRAMA - Sandra Brandão anunciou aos participantes do GT que a
Secretaria de Segurança do Trabalho está com um programa especial de
fiscalização das obras do PAC, “inclusive fiscalizando antes, ou seja, indo ao
local para evitar o descumprimento”. “O interesse não é multar, é evitar a
quebra, ou a prática de determinadas relações que não se adequem à legis-
lação, tanto de contratação quanto, principalmente no caso da construção
civil, de mecanismos de proteção de saúde e segurança do trabalhador”.

base em projeções, quanto deveria
ser recolhido em encargos sociais
dentro daquela obra. O empresário
paga e sai com a Certidão, sem que
sejam indicados quais os operários
que trabalharam ali. Essa é uma
prática que tem alimentado a infor-
malidade e deixa o trabalhador a
descoberto com o INSS. Em todas
as intervenções, houve consenso
de que nominar o operário, vincu-
ando o trabalhador, o recolhimento
e a obra é um passo que precisa
ser dado urgentemente”, ressaltou
Waldemar. A reivindicação, já enca-
minhada aos Ministérios da Previ-
dência e do Trabalho, será reforça-
da pelo GT.



Posição na Ocupação Protegidos Desprotegidos Total
Empregados com Carteira 1.487.643 -                           1.487.643
Estatutários 20.351 -                           20.351
Empregados sem Carteira 72.032 1.308.875 1.380.907
Trabalhadores por Conta-Própria 307.720 2.146.764 2.454.484
Empregador 73.775 121.474 195.249
Trabalhador na Construção para o Próprio Uso 9.945 91.248 101.193
Não Remunerado 2.010 41.511 43.521
Total 1.973.476 3.709.872 5.683.348

PROTEÇÃO SOCIAL DE TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO CIVIL ENTRE 16 E 29 ANOS

Representando o Ministério da Pre-
vidência no GT do PAC, Geraldo
Arruda  lembrou que, conforme o últi-
mo levantamento do IBGE (2007), ha-
viam 5.683.348 trabalhadores atuan-
do na construção civil no Brasil, dos
quais 1.973.476 eram contribuintes
da Previdência contra 3.709.872 não
contribuintes (ver tabela abaixo).

MAIS DE UM MILHÃO DE OPERÁRIOS DA CONSTRUÇÃO GANHA MENOS
DE UM MÍNIMO E  65% NÃO CONTAM COM PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA

 “É um número significativo de pes-
soas na construção civil que estão à
margem do sistema previdenciário”,
assinalou Geraldo Arruda, alertando
que a categoria conta com apenas
34% dos operários protegidos, contra
66% desprotegidos. Em primeiro lugar
aparece Santa Catarina, com 49%, e
em último o Piauí, com 16%.

Dos 3.709.872 operários da cons-
trução desprotegidos, mais de um
milhão, exatamente 1.083.000, ga-
nham menos de um salário mínimo.
“É importante ressaltar que a nossa
missão ao fazer esta leitura não é
buscar o viés da arrecadação, mas
o da contribuição”, destacou Arruda,
apontando o tamanho do desafio.

ATENÇÃO ESPECIAL PARA OS CONGRESSOS DAS CUTS ESTADUAIS
A direção da Conticom solicita aos

companheiros que dêem atenção es-
pecial à realização dos Congressos
das CUTs estaduais, processo que
também definirá os delegados para o
10º Congresso Nacional da nossa
Central, que acontecerá de 3 a 8 de
agosto, em São Paulo.

Tão importante quanto afirmar uma
política clara para o setor, é necessá-
rio construir um sentimento de solida-

riedade de classe a partir da informa-
ção, do debate e do esclarecimento das
nossas propostas, somando apoios
para que nossas reivindicações sejam
potencializadas.

Ultimamente muitos Sindicatos têm
enfrentado problemas com a contribui-
ção sindical, devido à interferência equi-
vocada do Ministério Público,  da mes-
ma forma que há uma expectativa em
relação à implantação da taxa negoci-

CATEGORIA EXIGE ISONOMIA NAS OBRAS DA PETROBRÁS
Seminário condenou terceirizações e práticas antissindicais. Operários defendem Piso Nacional na estatal

O Seminário Nacional da Conticom
realizado em Curitiba apontou várias pro-
postas para a organização dos trabalha-
dores nas obras da Petrobrás. Abaixo,
elencamos sinteticamente as reivindica-
ções que serão abraçadas pela Conticom,
Federações e Sindicatos da construção,
para as quais contamos com o impres-
cindível apoio dos companheiros da Fe-
deração Única dos Petroleiros (FUP), que
têm sido aliados decisivos no combate
aos desmandos da empresa.

A Petrobrás fala muito de responsabi-
lidade social, mas a sua prática deixa
muito a desejar, principalmente quando
aceita dentro das suas fileiras empresas
que terceirizam, atrasam salário e per-
seguem quem luta por seus direitos.

Veja ao lado as propostas aprovadas:

PARADAS TÉCNICAS - Que todas as
paradas sejam feitas com a garantia de
aviso prévio aos trabalhadores, indepen-
dente do prazo de duração.

FIM À TERCEIRIZAÇÃO NOS CON-
SÓRCIOS - A empresa que pegar a obra
deve contratar seus próprios funcionários,
pondo fim às abomináveis subcontrata-
ções que arrocham salários e precarizam
direitos.

FISCALIZAÇÃO SINDICAL - Diante
dos inúmeros obstáculos impostos à pre-
sença de dirigentes sindicais às áreas in-
dustriais da Petrobrás, é preciso garantir
sua atuação, particularmente no que diz
respeito à fiscalização das condições de
saúde e segurança no trabalho.

FIM À PERSEGUIÇÃO - A empresa pre-
cisa deixar de ser conivente com os con-

sórcios que instituíram uma lista “suja”
para não contratar trabalhadores que par-
ticiparam de atos em defesa de salários
e direitos.

BASTA DE OMISSÃO DE ACIDENTES
- Há uma atuação para mascarar os aci-
dentes de trabalho, evitando que os funcio-
nários acidentados denunciem as condi-
ções de segurança.

CLÁUSULAS SEGURATÓRIAS - Que
o contrato assegure o dinheiro para ver-
bas rescisórias.

PLANO DE SAÚDE, PLR UNIFICA-
DO, SEGURO DE VIDA - Plano de Saú-
de Unificado gratuito, estendido aos de-
pendentes; unificação da Participação
nos Lucros e ou Resultados a todos os
funcionários que prestarem serviço à Pe-
trobrás, seguro de vida.

al, defendida pela CUT. Estes temas,
entre outros, precisam do nosso en-
volvimento coletivo para a construção
de alternativas, ampliando a pressão
da base para avançar.

Todos os dirigentes sindicais que ti-
verem sugestões devem enviar a sua
contribuição, qualificando a nossa in-
tervenção nos Estados e contribuindo
para que o 10º ConCUT seja um mar-
co de luta e conquista.



"São Paulo, 8 de abril de 2009.
Presidente LULA,
Considerando que no último dia 30

de março o Brasil foi palco de inúme-
ras manifestações do conjunto do mo-
vimento social e sindical na luta con-
tra o desemprego;

Considerando que a crise econômi-
ca internacional é de grande dimen-
são e deverá ser duradoura, como
também que o Brasil, por sua situação
econômica e medidas já adotadas,
encontra-se melhor posicionado que
muitos outros países e, portanto, em
melhores condições para enfrentá-la;

Considerando que o enfrentamento
da crise e sua superação deverão, ne-
cessariamente, apontar para alternati-
vas de desenvolvimento sustentável,
não excludente, soberano, com distribui-
ção de renda e valorização do trabalho;

A CUT - Central Única dos Traba-
lhadores reafirma posicionamentos e
proposições que vem manifestando
desde o início da crise, entendendo
que sua superação se dará ancorada
no emprego, na renda, no fortaleci-
mento do mercado interno e na ampli-
ação do papel do estado; e aponta,
ainda, alguns elementos que conside-
ramos essenciais para esse momento
de transição e superação da crise:

FÓRUNS E ORGANISMOS INTER-
NACIONAIS - alteração drástica de
paradigmas e funcionamento dos or-
ganismos multi e bilaterais. Acabar com
os paraísos fiscais e criar organismos
que tenham como objetivo a coopera-
ção econômica para o desenvolvimento
social, com sustentabilidade ambiental
e soberania popular.

Esses novos organismos devem ser
democráticos, não impondo receitas pré-
definidas, mas estabelecendo critérios
básicos de controle social, de modo que

contemple os interesses do trabalho, da
ecologia e da igualdade social.

ESPAÇOS E MECANISMOS DE
ACOMPANHAMENTO DA CRISE - os
espaços criados como o Gabinete da
crise devem ser tripartites; isto é, con-
ter a participação dos trabalhadores/
as, exercitando efetivamente o diálo-
go social; bem como apresentamos a
constituição de fóruns setoriais para
debate específico dos segmentos mais
afetados pela crise.

ROTATIVIDADE - o incremento de
empregos formais no mercado de tra-
balho vinha, no período recente, numa
crescente; esse movimento foi abala-
do pela crise. Mesmo assim, continu-
am sendo criados milhares de empre-
gos, porém, há uma contrapartida de
demissões quase que equivalentes,
em função da alta rotatividade no mer-
cado de trabalho. As medidas gover-
namentais para subsidiar setores afe-
tados pela crise têm, necessariamen-
te, que vir acompanhadas de contra-
partidas de manutenção e geração de
emprego e; principalmente, de coibi-
ção da rotatividade. Reafirmamos a
necessidade da aprovação da Con-
venção 158 da OIT, em tramitação no
Congresso Nacional; da regulamenta-
ção do Art. 7° da Constituição, em es-
pecial, inciso 1, que trata da relação
de trabalho e despensa arbitrária; e
do PL de Redução de jornada sem re-
dução de salários.

PL DO SALÁRIO MÍNIMO - Aprova-
ção imediata do Projeto de Lei de Valo-
rização do Salário Mínimo como instru-
mento potente de distribuição de renda
e fortalecimento do mercado interno.

REDUÇÃO DE JUROS E SPREADS
BANCÁRIOS - continuidade e acele-
ração da redução das taxas de juros e
dos spreads bancários.

CRÉDITO - agilidade e maior facili-
dade na concessão de crédito para
micro e pequenos empresários, com a
contrapartida da geração de empre-
gos formais.

FORTALECIMENTO DO PAPEL DO
ESTADO - Defendemos uma reorga-
nização do Estado brasileiro segundo
princípios democráticos; assentada na
garantia e na ampliação de direitos -
especialmente os do trabalho e na
constituição de uma esfera pública
cada vez mais estruturada por proces-
sos de democracia direta e
participativa. Um Estado forte, com
capacidade de investimentos em polí-
ticas públicas voltadas para o atendi-
mento dos interesses e demandas da
maioria população nos campos da
educação, da saúde, da agricultura e
da proteção social, e no estímulo à
produção fomentando a geração de
trabalho decente e a ampliação dos
direitos dos trabalhadores e trabalha-
doras. Por isso, propomos o fim dos
superávits, a manutenção dos investi-
mentos, o fim do contingenciamento do
orçamento nas áreas sociais e recom-
posição do orçamento aprovado, as-
sim como a manutenção dos acordos
firmados com os servidores públicos.

Convictos de que a melhor resposta
para a complexidade do momento é a
defesa do desenvolvimento com empre-
go, geração de renda e a defesa dos
direitos da classe trabalhadora, com a
participação da sociedade no controle
das diversas esferas econômicas e so-
ciais, é que nos reportamos a Vsa. Ex-
celência, nesse momento. Pois a inclu-
são social, a participação popular e a
valorização do trabalho são os pilares
para que o Brasil se consolide como um
país de todos e de todas."
Artur Henrique, Presidente Nacional da CUT

Fracassa tentativa da Folha de S. Paulo de introduzir submarino contra os trabalhadores na pauta da reunião do dia 8
A proposta de diminuir alíquotas so-

bre direitos trabalhistas como FGTS ou
a Previdência foi descartada em
audiência das centrais sindicais
com o presidente Lula realizada
na quarta-feira, 8 de abril.

A “notícia” de que o governo
federal tinha a intenção de pro-
por modificações na folha sala-
rial através de redução das con-
tribuições patronais e dos traba-
lhadores havia sido veiculada
pelo jornal "Folha de S. Paulo".
Antes de o jornal publicar a in-
formação, a proposta não fazia
parte da pauta prevista para a audi-
ência de hoje. A matéria do jornal não
cita a fonte da informação.

TRABALHO DECENTE: QUESTIONADO PELAS CENTRAIS SINDICAIS, LULA
DESCARTA CORTES NAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE FGTS E PREVIDÊNCIA

"As centrais se pronunciaram pron-
tamente contra a proposta, por enten-

derem que diminuir a arrecadação da
Previdência ou do FGTS prejudicaria
os trabalhadores e beneficiaria seto-

res oportunistas que usam de qualquer
pretexto para reduzir direitos", informou

Artur Henrique, presidente da
CUT, após a audiência. Segundo
ele, o presidente Lula retirou o
assunto da pauta logo após as
primeiras considerações das cen-
trais.

A audiência já estava prevista
havia dias, com o objetivo de de-
bater o andamento da economia
brasileira, os resultados obtidos
com as medidas para combater a
crise e estudar novas ações para
proteger os empregos e os salá-

rios. Com foco na pauta original da au-
diência, a CUT entregou a Lula a se-
guinte carta:

Artur: proposta prejudicaria os trabalhadores

MELHOR RESPOSTA PARA A COMPLEXIDADE DO MOMENTO É A DEFESA DO DESENVOLVIMENTO
COM EMPREGO, GERAÇÃO DE RENDA E A DEFESA DOS DIREITOS DA CLASSE TRABALHADORA


