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CONTICOM E CUT NA LUTA POR MENOS JUROS, MAIS
EMPREGOS, MAIS SALÁRIOS E DESENVOLVIMENTO
Após pressão e mobilização do movimento sindical e da sociedade, o Banco Central diminuiu em apenas 1,5% a
taxa básica de juros (Selic), que continuam as mais altas do mundo. Para centrais, juros estrangulam a produção

Sob o comando unificado de 17 sin-
dicatos, os trabalhadores da constru-
ção da Bahia estão em greve por
aumento salarial de 12,5%. Em as-
sembléia realizada na quinta-feira
(12), no Pólo Petroquímico de Cama-
çari, cinco mil operários deram-se as
mãos e decidiram paralisar os can-
teiros de obras até que o patronato
reveja a proposta infame de repor a
inflação (6%).

AVANÇAR- Com data-base em 1º
de janeiro, a categoria rejeitou a mi-
galha e também os 8% apresentados
como proposta de mediação pela De-

Sindicato dos Trabalhadores nas In-
dústrias da Construção de Camaçari.

"As obras estão paralisadas e não
foi por falta de aviso. Alertamos as en-
tidades patronais que se não houves-
se negociação, enfrentariam a deter-
minação da categoria, que está mais
unida e organizada. Agora, ou abrem
a mão e concordam em repartir o bolo
do crescimento ou vão sofrer as con-
seqüências de sua intransigência", de-
clarou Waldemar de Oliveira, presiden-
te da Confederação Nacional Traba-
lhadores nas Indústrias da Construção
e da Madeira (Conticom/CUT).

Terminou vitoriosa a greve dos 120 trabalhadores da Construto-
ra e Incorporadora Squadro contra o atraso de pagamentos nas
obras da Companhia de Habitação Popular de Curitiba [Cohab], no
bairro Tatuquara, periferia da capital paranaense. Iniciada quarta-
feira (10), a paralisação acabou quinta-feira (12) com o recebimen-
to dos salários.

Conforme o presidente do Sindicato dos Trabalhadores na In-
dústria da Construção de Curitiba, Domingos Oliveira Davide,
que ao lado da diretora sindical Maria Neuza ajudou na mobilização
e na intermediação da negociação com a empresa,  a Squadro
demonstrou enorme desrespeito por seus funcionários, desco-
nhecendo que os trabalhadores dependem dos salários para so-
breviver e sustentar suas famílias.

CURITIBA: PARALISAÇÃO GARANTE PAGAMENTO DOS ATRASADOS NA SQUADRO

BAHIA: 17 SINDICATOS UNIDOS EM GREVE POR AUMENTO REAL
legacia Regional do Trabalho. Além do
reajuste de 12,5%, os operários reivin-
dicam aumento da cesta básica de R$
115,00 (contra os R$ 50,00 atuais).

"Conformamos nosso bloco de ne-
gociação coletiva, numa unidade das
centrais que é um fato histórico no
Estado da Bahia. Isso amplia o nosso
poder de pressão sobre o patronato,
com a mobilização crescendo a cada
dia. Já temos mais de 70% do Estado
paralisado e a greve continua por tem-
po indeterminado", declarou nesta sex-
ta-feira (13), Antonio Ubirajara Santos
Souza (Bira), coordenador-geral do

Antecipando-se à decisão do Comi-
tê de Política Monetária (Copom) do
Banco Central, quarta-feira (11), de
reduzir a taxa básica de juros (Selic) em
1,5 ponto percentual, as centrais reali-
zaram protestos em frente às sedes do
BC para exigir queda mais acentuada
“da mais alta taxa de juros do mundo”.

Para a Conticom, “a medida é neces-
sária para o Brasil enfrentar os impac-
tos negativos da crise internacional por
meio do fortalecimento do mercado in-
terno e de maior incentivo à produção,
aos salários e empregos. A queda de
3,6% do Produto Interno Bruto (PIB) de-
veria ter feito o Copom refletir”.

As centrais defendem a redução do
atual intervalo de 45 dias das reuni-
ões do Copom para acelerar o proces-
so de redução dos juros, atualmente
em 11,25%.

“A queda da taxa básica de juros era
a única decisão aceitável diante da con-
juntura. Ainda assim, a CUT reitera que
a queda, tardia, deveria ter sido maior
que 1,5%”, declarou o presidente da
CUT, Artur Henrique.  Para a CUT, “o
Brasil ainda tem chances de registrar
crescimento em 2009, e devemos ser
ousados para não perder a oportunida-
de. O crescimento depende muito do for-
talecimento do mercado interno, e pas-
sa necessariamente pela defesa dos em-
pregos e dos salários. Portanto, insisti-
mos em queda mais acentuada e na di-
minuição do intervalo entre as reuniões
do Copom, como forma de acelerar o
processo de redução da Selic”.

“Queremos também que haja contro-
le social sobre o Conselho Monetário
Nacional, com a inclusão de represen-
tantes do setor produtivo nos debates e

nas decisões. Com isso, passaríamos a
estabelecer também metas de cresci-
mento e de geração de empregos, con-
jugadas com a hoje onipotente meta de
inflação. Do jeito que está estruturado
hoje, o Conselho é guiado por uma vi-
são muito estreita. Já que o governo fe-
deral está defendendo a reestruturação
do sistema financeiro internacional, por
que não começar pela lição de casa?”,
questionou Artur.



No artigo "Moradia Popular - As armadi-
lhas do pacote habitacional", publicado na
edição de março do Le Monde Diplomati-
que Brasil, Raquel Rolnik, arquiteta urba-
nista, professora doutora da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade
de São Paulo (FAU-USP), relatora interna-
cional do Direito à Moradia da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU) e Kazuo
Nakano, arquiteto urbanista, técnico do Ins-
tituto Pólis, contribuem com o debate so-
bre a melhor forma de materializar a cons-
trução do milhão de moradias populares nos
próximos dois anos - anunciada pelo pre-
sidente Lula - e os caminhos a seguir.

"A boa notícia é que hoje é possível e
viável lançar não um pacote imobiliário, mas
um pacote de desenvolvimento urbano es-
truturado sobre uma verdadeira política ha-
bitacional", avaliam os autores, para quem
a iniciativa deve ir além da quantificação de
moradias e empregos a serem gerados,
colocando em xeque práticas como a da
segregação socioespacial, que encarecem
os custos de mobilidade urbana e prejudi-
cam a qualidade de vida coletiva.

Para o presidente da Confederação Na-
cional dos Trabalhadores nas Indústrias da
Construção (Conticom/CUT), Waldemar Pi-
res de Oliveira, "o artigo contribui para co-
locar na mesa um debate que vem sendo
postergado pelo governo e abafado pelos
meios de comunicação, mantendo a soci-
edade à margem da definição desta impor-
tante política pública".

 "Precisamos enfrentar o imenso déficit
habitacional de 7,2 milhões de moradias e
garantir que essas construções sejam em
locais com infraestrutura adequada. Mais,
precisamos que os milhares de empregos
gerados sejam com carteira assinada e sa-
lários dignos, a fim de que os recursos pú-
blicos utilizados nesta área social estraté-
gica tenham contrapartida efetiva para os
seus operários", ressaltou Waldemar.

CAMPANHA - Entre outras bandeiras es-
pecíficas, esclareceu, a Conticom/CUT está
com a campanha "Moradia digna para quem
constrói", defendendo que um percentual das
construções seja destinada aos operários
que trabalharem nas obras. "Infelizmente,
não fomos consultados sobre o programa.
Isso torna ainda mais relevante o debate e
as informações divulgadas no texto dos dois
professores", declarou Waldemar.

Conforme o artigo do Le Monde Diplo-
matique, cujos principais pontos reprodu-
zimos abaixo, o programa de construção
de um milhão de moradias em dois anos,
anunciado pelo presidente, tem sido "ali-
cerçado sobre uma política de ampliação
do acesso ao crédito associada a distin-
tas formas de desoneração da indústria da
construção, sem conexão com qualquer
estratégia urbanística ou fundiária, confun-
dindo política habitacional com política de
geração de empregos na indústria da cons-
trução".

"Dos 4,5 milhões de moradias ergui-
das com financiamentos do Sistema Fi-

nanceiro da Ha-
bitação (SFH)
entre 1964 e
1986, apenas
33% se destina-
ram à popula-
ção de baixa renda, sempre em conjun-
tos localizados nas periferias urbanas, em
áreas onde a terra era barata por não haver
acesso a infraestruturas de saneamento
básico e transporte coletivo nem equipa-
mentos comunitários de educação, saúde,
lazer e cultura, e não apresentar oferta de
empregos. Enfim, por não ser cidade. O
crédito imobiliário naquele período ja-
mais alcançou a faixa de renda famili-
ar mensal entre zero e três salários
mínimos, que concentrava - e continua
concentrando - 90% do déficit habitaci-
onal. O resultado foi o aumento da faveli-
zação e da autoconstrução em loteamen-
tos precários e irregulares país afora".

"Podemos afirmar que algumas das me-
didas anunciadas (e a ausência de várias
outras), nos fazem antever um impacto ur-
banístico semelhante ao vivido no período
do BNH. A proposta atual de utilizar os
recursos do FGTS, oriundo dos traba-
lhadores em financiamentos para a
compra de imóveis de até R$ 600 mil,
alterando o limite atual de R$ 350 mil,
significa assumir, com todas as letras,
que a intenção não é implementar uma
política habitacional de fato. Famílias
cuja renda permite a obtenção de créditos
para compra de imóveis com aqueles pre-
ços correspondem a somente 0,9% do
déficit habitacional brasileiro. Além do
mais, essa demanda pode ser perfeitamente
atendida com produtos habitacionais finan-
ciados pelos fartos e abundantes recursos
do SBPE (Sistema Brasileiro de Poupan-
ça e Empréstimo)".

RECURSOS - "Outra das propostas
anunciadas aponta para esquemas inova-
dores de ampliação do acesso ao crédito,
já praticados pela Caixa Econômica Fede-
ral há alguns anos, tais como o uso do lu-
cro das aplicações financeiras do FGTS
para aumentar o subsídio nos financiamen-
tos, entre outros. A evolução do financia-
mento habitacional, mostra, principalmen-
te a partir de 2005, avanços na oferta de
recursos para as famílias com rendas mais
baixas do que aquelas que historicamente
atendidas por esses tipos de financiamen-
to. De fato, se examinarmos o balanço
dos empréstimos com recursos do FGTS
em 2007, um excelente ano para o se-
tor imobiliário e da construção, dos 278
mil contratos realizados nesse período,
61% foram assinados por famílias com
renda mensal entre zero e três salári-
os mínimos. Entretanto, metade dos finan-
ciamentos obtidos por essas famílias de
baixa renda foram para compra de materi-
ais de construção, ou seja, para autocons-
trução, feita por eles próprios em loteamen-
tos precários e favelas. Esse montante foi
concedido sem qualquer articulação com

serviços de assistência técnica que pudes-
sem garantir moradias seguras e de quali-
dade e tampouco esteve vinculado a proje-
tos de urbanização.

DÉFICIT - "No mesmo ano, o total de
contratos de financiamento imobiliário - in-
cluindo o  FGTS e o SBPE - foi de 500 mil
unidades habitacionais. Graças ao au-
mento do crédito ocorrido desde 2005,
verificou-se, em 2007 - pela primeira vez
na nossa história -, diminuição do défi-
cit habitacional, que de 7,9 milhões de
unidades passou a 7,2 milhões! Contu-
do, mais uma vez é preciso perscrutar a
matemática. De fato, houve aumento do nú-
mero de domicílios maior do que o número
de famílias. Porém, apenas 10% das 500
mil operações de crédito imobiliário foram
construções novas produzidas no merca-
do formal para as famílias com renda entre
zero e três salários mínimos (90% do défi-
cit), ao passo que 50% dessas novas ca-
sas e apartamentos foram para aquelas
com renda superior a cinco salários míni-
mos mensais (3,8% do déficit)".

"Tradicionalmente, a política habitacio-
nal brasileira baseou-se na oferta de subsí-
dio e créditos individualizados para a ob-
tenção da propriedade privada. Entretanto,
as necessidades habitacionais da popula-
ção de baixíssima renda não são atendi-
das desse modo. É preciso aproveitar me-
lhor, nos imóveis públicos, a aplicação de
concessão de uso especial para fins de
moradia e avançar em outros regimes de
propriedade imobiliária, como as proprie-
dades cooperativas existentes no Uruguai".

"A oferta de financiamentos imobili-
ários com recursos público não pode
se restringir à produção e comerciali-
zação de um número ‘x' de unidades
habitacionais e à criação de um núme-
ro ‘y' de postos de trabalho no setor da
construção civil. Em que pese a impor-
tância destes postos para a classe traba-
lhadora e para a economia do país, os cál-
culos não devem ser meramente econômi-
cos e quantitativos. Construir moradias é
construir cidades. É essencial discutir os
impactos dos empreendimentos imobiliári-
os nas condições de vida, na instituição
ou destituição de direitos sociais, no orde-
namento territorial e no funcionamento das
cidades. No Brasil, as cidades são marca-
das por profundas expressões de desigual-
dades e exclusões socioterritoriais, e o
principal sentido dos processos de produ-
ção de moradias é engendrar cidades e
urbanidades para garantir o bem-estar e o
desenvolvimento das pessoas. Estamos
diante de uma bela oportunidade. Não va-
mos cair nas armadilhas sedutoras dos
números. 1 milhão de moradias? Sim, mas
onde, como e para quem?"

AS ARMADILHAS DO PACOTE HABITACIONAL
Artigo dos professores Raquel Rolnik e Kazuo Nakano, para o
jornal Le Monde Diplomatique Brasil, contribui com o debate


