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SINDICATOS DE CAMAÇARI-BA E JOÃO PESSOA-PB
COMANDAM OFENSIVA POR AUMENTO REAL DE SALÁRIO
Entidades apostam no bom momento do setor da construlçao para ampliar a pressão por mais salário e direitos
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Duas expressivas assembléias realiza-
das pelos sindicatos cutistas do Ramo da
construção de João Pessoa (PB) e
Camaçari (BA) ilustram a ofensiva
desencadeada por aumentos reais mais
robustos no setor, aquecido pelas obras
do Programa de Aceleração do Crescimen-
to (PAC), pela ampliação de linhas de cré-
dito imobiliário com redução da taxa de ju-
ros para os financiamentos e a
desoneração de impostos da cesta básica
de produtos.

Entre os itens que tiveram isenção de
IPI ou sua alíquota reduzida encontram-se
caixas d'água, esquadrias de madeira e
metal, argamassa, tintas e vernizes, lou-
ças sanitárias, e ladrilhos e lajes para pa-
vimentação e revestimento, aquecendo a
economia e ampliando a geração de em-
pregos. As vendas internas de cimento em
dezembro tiveram o melhor desempenho
para o mês em dez anos, alcançando 3,9
milhões de toneladas, com crescimento de
11% sobre o mesmo período de 2007. Em
2008, a alta foi de 14,3%, alcançando 51,1
milhões de toneladas.

"Este é o melhor momento de uma cam-
panha salarial. O governo Lula liberou 40
bilhões de reais dos cofres públicos para
não permitir que a crise afete o setor da
construção e está lançando mais um pro-
grama de um milhão de novas moradias
populares de baixa renda. Portanto, é pre-
ciso enfrentar setores do empresariado que
chantageiam falando de crise para conti-
nuarem ganhando com o rebaixamento de
salários e a retirada de direitos", declarou
o presidente da Confederação Nacional
dos Trabalhadores nas Indústrias da Cons-
trução e da Madeira (Conticom), Waldemar
Pires de Oliveira. Conforme Waldemar, são
os próprios empresários do setor que re-
conhecem haver excesso de acesso no
mês de janeiro à procura de imóveis, com
grande número de vendas e lançamentos.
“Mesmo os mais pessimistas afirmam que
não há horizonte de crise nem em 2009 e
nem em 2010. Precisamos fazer a roda da
economia girar para frente: mais salário,
mais emprego, mais consumo. Daí a im-
portância de garantirmos o maior aumento
e as melhores cláusulas sociais possíveis ,
pois além de fazer justiça à categoria, abri-
mos condições para novas vitórias ao con-
junto da classe ao elevarmos o patamar
das conquistas", acrescentou.

"Aprovamos em assembléia um
indicativo de greve para o dia 16
de fevereiro. Se até lá o empresari-
ado não apresentar uma proposta
de recuperação dos salários, a pa-
ralisação vai estourar", alertou o di-
retor do Sindicato dos Trabalhado-
res da Construção de João Pessoa
(Sintricom) e secretário de Comu-
nicação da Conticom/CUT, Paulo
Marcelo de Lima (Paulinho).

O sindicalista lembra que a cate-
goria reivindica 20% de reajuste

para garantir a equivalência com Per-
nambuco, pois apesar do metro qua-
drado ser equivalente, o estado vizi-
nho paga 20% a mais. Segundo Pau-
linho, o dirigente da entidade patro-
nal paraibana teve o desplante de de-
clarar a um jornal local que embora a
crise não afete o setor, não concorda
com o aumento real reivindicado pelo
Sindicato "por precaução". Posteri-
ormente, diante da repercussão ne-
gativa nos canteiros de obras e na
sociedade, o líder patronal recuou.

Conforme Paulinho, "o mercado
da construção está bastante aque-
cido, com vários lançamentos ocor-
rendo, e muitas obras públicas em
andamento, como a duplicação da
BR 101, que envolve mais de três
mil operários; barragens e aduto-
ras. Além disso, aprovada no PAC,
vai sair a reforma do Porto de João
Pessoa, com a contratação de cer-
ca de mil trabalhadores. Isso tudo
fez com que vários empresários te-
nham procurado o Sindicato e fe-
chado acordo, posteriormente re-
visto por pressão da patronal.

"Sabemos que o empresariado
da Paraíba, hoje, não tem argu-
mentos que justifiquem não aten-
der as reivindicações da categoria.
O valor mínimo do metro quadrado

aqui é equivalente ao de Pernambu-
co; a grande maioria das empresas
pequenas já pagam, em carteira,
salários equivalentes a R$ 600,00 e
R$ 800,00 reais. Além do mais, o
mercado da construção paga men-
salmente por fora, aos profissionais,
até 100% a mais do valor do piso
registrado em carteira. Portanto, es-
tamos exigindo que seja formalmen-
te acordado e amparado nos âmbi-
tos legais parte do que vem sendo
praticado pelas empresas", explicou.

Contra a proposta do Sinduscon,
limitada ao INPC (cerca de 7%), o Sin-
dicato pressiona por 20%. "O mo-
mento é favorável, temos de endu-
recer", ressaltou Paulinho. Nova ro-
dada de negociação está marcada
para segunda-feira (9).

Mais de 700 operários compareceram à assembléia em João Pessoa

CAPITAL DA PARAÍBA PREPARA GREVE PARA  16 DE FEVEREIRO

MERCADO ESTÁ AQUECIDO COM INVESTIMENTOS PÚBLICOS



Um dos principais pólos de de-
senvolvimento da Bahia, Camaçari
também enfrenta de cabeça ergui-
da a chantagem e a miopia em-
presarial e suas propostas inde-
centes - e irresponsáveis - de re-
ajuste de 5% nos salários e na
cesta básica, contra uma inflação
de 6,48% (ICV Dieese).

De acordo com Antonio Ubira-
jara Santos Souza (Bira), presi-
dente do Sindicato de Camaçari,
a disposição da categoria é de ir
à greve, pois o visível aquecimento
do mercado é propício a reivindi-
cações.

"Nós defendemos o ICV Diee-
se mais 15% de ganho real e ces-
ta básica de R$ 200,00, contra os
R$ 50,00 atuais. O patronal ofe-
receu absurdos R$ 2,50 de au-
mento para a cesta básica, 5%, e
o mesmo índice para os salários,
enquanto vários empresários já
procuraram o Sindicato oferecen-
do 12% de reajuste salarial. Te-
mos 25 mil operários na base e
vamos à luta para garantir os
21,48%. O setor de montagem e
manutenção está contratando, há
boas perspectivas de crescimen-
to e é injustificável que o empre-
sariado se mantenha intransigen-
te sem repassar parte dos seus
ganhos para a mão-de-obra",
acrescentou  Bira.

DESMIOLADO - Autista, este
setor do empresariado finge des-
conhecer as excelentes perspec-
tivas do Ramo em Camaçari e na
região, que conta com as obras
do Bairro Novo, projeto empresa-
rial de cinco anos que entrega 500
casas e apartamentos populares
a cada semestre e vultosos recur-
sos públicos do PAC para duas
termelétricas - cujas obras empre-
gam cerca de três mil operários -;
a construção de gasodutos em
obras da Petrobrás e a aprova-
ção da ampliação da refinaria
Randulfo Alves, com a contrata-
ção de 12 mil trabalhadores a par-
tir de março na circunvizinha ci-
dade de Candeias. "Estamos
aguardando uma resposta dos
patrões, que precisam demonstrar
responsabilidade e deixar a intran-
sigência de lado. A categoria está
mobilizada e vai à luta para exigir
o que é seu e garantir que se faça
justiça", enfatizou Bira.

CAMAÇARI PREPARA
PARALISAÇÃO TOTAL
CONTRA PROPOSTA

PATRONAL INDECENTE

SEGUEM FIRMES E FORTES AS CONTRATAÇÕES
NAS EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO EM CURITIBA
“Vários lançamentos vão sair do papel este ano”, afirmou o vice-presidente do
Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-PR), Normando Baú

VITÓRIA: PORTARIA DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
PROÍBE O AMIANTO EM OBRAS E VEÍCULOS PÚBLICOS

O Seminário do setor moveleiro,
montagem industrial, manutenção e
obras da Petrobrás está com inscrições
abertas até o dia 10 de fevereiro. O
evento tem por objetivo elaborar a pau-
ta nacional para estes segmentos, es-
tratégicos para a ação sindical cutista.

Os sindicatos interessados devem
enviar os nomes dos seus delegados o
mais rapidamente possível, a fim de fa-
cilitar o bom andamento da programa-
ção e do orçamento, garantindo a par-
ticipação com o menor custo possível.

 Lamentavelmente esta é uma se-

ABERTAS INSCRIÇÕES PARA O SEMINÁRIO DO SETOR MOVELEIRO,
MONTAGEM INDUSTRIAL, MANUTENÇÃO E OBRAS DA PETROBRAS
10 de fevereiro é a data limite para os Sindicatos indicarem delegados

O ministro do Meio Ambiente, Carlos
Minc, assinou na quinta-feira (29), em
Belém (PA), a Portaria nº 43, que proí-
be o uso do amianto em obras públi-
cas e veículos de todos os órgãos vin-
culados à administração pública. O
anúncio foi feito durante o Seminário
Mundial de Mudanças Climáticas, no
Fórum Social Mundial.

No Brasil quatro estados fizeram leis
contra o uso do amianto: Rio de Janei-
ro, Pernambuco, São Paulo e Rio
Grande do Sul. Segundo Minc, com a
portaria, o governo brasileiro faz sua
parte para a preservação do meio am-
biente.

MORTES - Minc disse que o amian-
to é uma substância que mata por ina-
lação da fibra, mas ressaltou que há
muitas alternativas de fibras minerais,

vegetais e sintéticas. Conforme o mi-
nistro, em todo o mundo, 43 países já
aboliram o uso do amianto. “Queremos
tecnologia limpa, que não agrida o meio
ambiente e o pulmão dos trabalhado-
res“, frisou.

DOENÇAS - Entre as inúmeras en-
fermidades causadas pelo amianto, es-
tão a asbestose (doença crônica que
provoca o endurecimento dos pul-
mões) e os cânceres de pulmão, de
pericárdio (membrana que reveste o
coração), do trato gastrointestinal, do
rim e da laringe.

O amianto é usado na indústria da
construção civil para fabricação de te-
lhas e caixas d'água, em guarnições
de freio (lonas e pastilhas) e no reves-
timento de discos de embreagem, en-
tre outros produtos.

gunda convocação, já que o chama-
mento anterior não foi cumprido nem
pelos sindicatos que contêm membros
na direção da Conticom - com a honro-
sa exceção de Campinas, que enviou
dois nomes. Consultados, os dirigen-
tes do secretariado consensuaram adiar
o evento para o mês de março.

“No sentido de realmente organizar
o ramo para melhor defender os inte-
resses dos trabalhadores, apelamos
pelo bom senso e compreensão de to-
dos”, declarou o presidente da Conti-
com, Waldemar Pires de Oliveira.

“Os vários lançamentos imobiliários
do ano passado vão sair do papel este
ano e, por isso, a construção civil vai
continuar contratando”, diz o vice-pre-
sidente do Sindicato da Indústria da
Construção Civil no Paraná (Sindiscon-
PR), Normando Baú. Ele diz que faltam
engenheiros, técnicos, arquitetos e tam-
bém pedreiros e serventes. “Vamos en-
trar em uma situação de acomodação,
mas só lá na frente, porque havia muito
falta de mão-de-obra.”

CENÁRIO POSITIVO - A afimação aci-
ma, veiculada no jornal A Gazeta do
Povo, do Paraná, vem acompanhada de
várias outras declarações, como a do
diretor de incorporação do Grupo LN,
Vinícius Antonietto, que também não vê

nenhum sinal de crise. “Não estamos
sentindo queda na procura por imóveis.
As pessoas estão avaliando e pensan-
do mais, mas não deixaram de procu-
rar”. Segundo Antonietto, o grupo tem
vagas para operários, engenheiro de
obras e gerente de suprimentos.

CRESCIMENTO - Em outra grande
construtora, a Thá, a estimativa é de
que sejam abertos 450 postos ao longo
do ano, para trabalho nos empreendi-
mentos que começam a sair do papel –
três, a partir do segundo semestre. “Es-
távamos vivendo uma pressão, por con-
ta dessas empresas grandes e muito ca-
pitalizadas, e agora ganhamos espaço”,
diz a gerente administrativa do grupo,
Fabiane Alves.

Ministro Carlos Minc veta o produto cancerígeno usado na indústria da construção


