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APÓS PRESSÃO DA CONTICOM/CUT, GOVERNO ADMITE QUE
“AFERIÇÃO INDIRETA” PREJUDICOU MILHÕES DE OPERÁRIOS
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Método utilizado por FHC a partir da Reforma da Previdência foi daninho à categoria e precisa ser revisto
Após muita pressão da Con-

federação Nacional dos Sindica-
tos de Trabalhadores nas Indús-
trias da Construção e da Madei-
ra (Conticom/CUT), finalmente o
governo federal reconheceu, du-
rante reunião no último dia 9, que
o método de "aferição indireta",
utilizado por FHC a partir da Re-
forma de Previdência de 1998,
prejudicou milhões de operários
da categoria.

SOLUÇÃO? - A fórmula
garantiu que o governo do PSDB
solucionasse o seu problema de
caixa ampliando a arrecadação ao
entregar aos empresários uma
Certidão Negativa de Débito
(CND) com a qual o empregador
comprovava estar quites com o fis-
co. Assim, o número de trabalha-
dores de uma determinada cons-
trução passou a ser calculado a
partir da quantidade de metros cú-
bicos da obra, sem que seus no-
mes estivessem registrados. Sem ha-
ver vinculação ao empreendimento, o
operário não tinha como comprovar a
sua relação de trabalho.

"Desta forma, em cinco minutos, o
empresário mostrava a planta da obra,
pagava a parte que cabia ao governo
e ao trabalhador e saia com a sua CND

debaixo do braço, com tudo legaliza-
do. Já os trabalhadores da construção
ficaram sem qualquer mecanismo que
os identificasse, sem nome e sobre-
nome. E sem fiscalização", denunciou
Waldemar de Oliveira.

ABANDONO - Conforme o presiden-
te da Conticom, sem ter um documento

para comprovar o seu vínculo
com a obra, o trabalhador ficou a
ver navios. "Agora, os técnicos do
governo estão reconhecendo
que a chamada aferição indireta
trouxe consigo uma distorção bru-
tal, inteiramente daninha à cate-
goria e que precisa ser corrigida.
Os operários do setor ficaram 11
anos carregando essas perdas
nas costas por conta de uma me-
dida leviana", declarou Waldemar.

PROBLEMAS - Mesmo com a
crise vivida pelo setor neste pe-
ríodo, alertou o dirigente da Con-
ticom, nada justifica que o núme-
ro de operários da construção
com registro em carteira tenha
despencado de três milhões no
começo da década de 90 para
apenas 1,25 milhão em 2002.
Atualmente, são 2,1 milhões. "Foi
uma medida extremamente pre-
judicial que, concretamente, levou
à precarização das relações de

trabalho", enfatizou.
Waldemar destacou que "a ação

política não depende do carimbo, mas
da idéia, do compromisso e da
mobilização em defesa dos direitos dos
trabalhadores e contra a injustiça, da
convicção de que é possível mudar a
realidade".

Desde 1998, milhões de operários da construção
ficaram sem qualquer mecanismo que os

identificasse com a obra, sem nome e sobrenome

O deputado Vicentinho (PT-SP),
relator da comissão especial criada
para analisar a proposta de redução
da carga horária máxima de trabalho
de 44 para 40 horas semanais, vai
apresentar seu parecer nesta terça-
feira (16) aos integrantes da comis-

PARECER SOBRE REDUÇÃO DA JORNADA SERÁ APRESENTADO NESTA TERÇA
são. Nas últimas semanas, a comissão
ouviu representantes de trabalhado-
res, empresários e governo em seis
audiências públicas.

A votação do relatório está prevista
para o dia 30 de junho na comissão.
Depois, a PEC precisa ser votada em

dois turnos pelo plenário.
A comissão analisa a Proposta de

Emenda à Constituição (PEC) 231/95,
que reduz a jornada e aumenta a hora
extra de 50% do valor normal para
75%. A reunião será realizada às
14h30 no plenário 15.

MANIFESTAÇÃO NA PAULISTA NESTA SEXTA DEFENDE PETROBRÁS E NOVA LEI DO PETRÓLEO
Na próxima sexta-feira (19), São

Paulo se soma às mobilizações em
defesa da soberania nacional e por um
novo marco regulatório para o setor
energético. Como já ocorreu no Rio,
Curitiba, Brasília e diversas outras lo-
calidades, os movimentos sindical e
social organizam uma grande manifes-
tação em frente ao prédio administra-
tivo da Petrobrás, na avenida Paulista.

Ainda não se sabe ao certo a quan-
tidade de petróleo existente sob a ca-
mada de sal do litoral brasileiro que
vai do Paraná ao Espírito Santo; os
mais cautelosos falam em torno de 70
milhões de barris (todas as reservas
atuais do país somam 15 milhões de
barris); os mais otimistas estimam que
possa haver até 200 milhões de bar-
ris, o que transformaria o Brasil na se-

gunda potência energética do plane-
ta. Sâo trilhões de dólares que podem
ser investidos para mudar a face da
pobreza, da educação deficiente, da
saúde precária, da falta de saneamen-
to e de habitação do Brasil.

É está enorme riqueza que atrai o
PSDB/DEM, que tentam sabotar a
Petrobrás para entregar o pré-sal a
preço de banana às multinacionais.


