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MILHARES NA AVENIDA PAULISTA EM DEFESA DA PETROBRÁS E DA SOBERANIA NACIONAL

Ato em frente ao edifício sede da Petrobrás

Com mais de 3 mil participantes ao longo da manhã, a CUT, a FUP, a UGT,
a CTB, a CGTB, Conlutas, Intersindical, entidades do movimento estudantil
como a UNE e a UBES, militantes de vários movimentos sociais e lideranças
de partidos populares realizaram mobilização em defesa da Petrobrás e por
uma nova lei do petróleo que garanta para o país as imensas riquezas do pré-
sal.

No ato, em frente ao edifício da empresa, na avenida Paulista, o presiden-
te nacional da CUT, Artur Henrique, leu trecho de reportagem publicada em
1998, quando Sérgio Motta, então ministro das Comunicações e guru político
de FHC, decretou a necessidade de privatizar a maior empresa brasileira.
Segundo o jornal, "o ministro das Comunicações, Sérgio Motta, disse que a
Petrobras é ‘um dos últimos esqueletos da República'  e que o diretor-geral
da Agência Nacional de Petróleo (ANP), David Zylbersztajn, terá de desmontá-
la ‘osso por osso'". Esta é a intenção dos demotucanos com a instalação da
CPI contra a nossa principal empresa, ressaltou Artur.

O relatório favorável à redução da jor-
nada de trabalho sem redução de salário -
defendido pelas centrais sindicais com o
respaldo de um milhão e meio de assina-
turas -, vai a voto no próximo dia 30 (ter-
ça-feira) no plenário da Comissão Especi-
al da Câmara que analisa o projeto.

"O momento é de defender o emprego,
a renda e os direitos. A redução da jorna-
da constitucional das atuais 44 horas para
40 representa importante avanço para o
conjunto da classe trabalhadora e é parte
do processo de enfrentamento com a eli-
te conservadora sobre qual o projeto de
desenvolvimento a ser trilhado", afirmou o
presidente da CUT, Artur Henrique, convo-

REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO VAI A VOTO DIA 30.
CUT E CONTICOM CONVOCAM SINDICALISTAS A BRASÍLIA

cando os sindicalistas para se fazerem
presentes a Brasília no próximo dia 30 de
junho (terça-feira).

A Conticom se somou à convocação,
chamando os dirigentes de Sindicatos e
Federações estaduais do Ramo para com-
parecerem nesta importante data.

“Se houver mobilização, o projeto ca-
minhará. Sendo aprovado pela comissão,
chega ao plenário da Câmara com muita
possibilidade de aprovação. Será uma
conquista histórica para a classe traba-
lhadora”, avalia o deputado federal Vicente
Paulo da Silva (PT-SP), relator do projeto,

Na sessão de terça-feira (16), os depu-
tados Vicentinho e Paulo Pereira da Silva

(PDT-SP) impediram que parlamentares
contrários à redução da jornada barrassem
a votação no próximo dia 30. Cumprindo o
regimento da Casa, ambos pediram vis-
tas do projeto, o que além de proporcio-
nar aos parlamentares um tempo para
apresentar votos em separado, derruba
qualquer possibilidade do relatório não ser
votado na data. O encaminhamento foi
aplaudido pelos representantes das cen-
trais que acompanharam a sessão.

MAIS EMPREGOS - O projeto de lei
que mudará a jornada das atuais 44 para
40 horas tem potencial para gerar mais
de 2 milhões de novos empregos, segun-
do estimativa do Dieese.

Comissão Especial da Câmara vai analisar o projeto e enviar ao plenário. Relator, deputado Vicentinho dá parecer favorável

Entra em vigor, nesta quarta-feira, dia
24 de junho, a Lei 11.888 de 2008, de
autoria do Deputado Federal Zezéu Ri-
beiro (PT/BA).

Sancionada pelo Presidente Lula, em
dezembro de 2008, esta lei é uma con-
quista dos trabalhadores e de todos
aqueles que, desde a década de 60, lu-
tam pela moradia digna e pela sua inclu-
são entre os direitos sociais do cidadão.

A Conticom/CUT saúda a aprovação
dessa Lei porque não só considera ser
um grande passo, mas também, porque
o Estado brasileiro, diferentemente de
outras épocas, cumpre o seu dever cons-
titucional.

DIREITO - A Lei 11.888 assegura às
famílias de baixa renda (com até 3 salá-
rios mínimos) o direito à assistência téc-

CONTICOM SAÚDA LEI DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA À FAMÍLIA DE BAIXA RENDA
nica pública e gratuita (de engenheiros e
arquitetos, sobretudo) para o projeto e a
construção de habitação de interesse so-
cial, como parte integrante do direito so-
cial à moradia. Dessa forma, o trabalha-
dor poderá planejar e construir sua casa
com excelente qualidade e, melhor, apro-
veitando o espaço do seu entorno de modo
a evitar a ocupação de áreas de risco e de
interesse ambiental, valorizando seu imó-
vel e proporcionando-lhe bem-estar.

FUNDO - Para viabilizar a aplicação da
Lei, o governo federal constituirá um Fun-
do Nacional de Habitação de Interesse
Social, FNHIS, com aplicações descen-
tralizadas, por intermédio dos Estados,
Distrito Federal e Municípios.

A lei foi fruto do esforço de sindicalis-
tas e de diversas entidades, entre elas a

Frente Nacional de Reforma Urbana e o
Sistema CONFEA/CREAS, que realiza-
ram inúmeros seminários regionais e um
seminário nacional para culminar com a
elaboração do projeto de lei encaminha-
do ao Congresso Nacional.

O projeto de assistência técnica pú-
blica e gratuita somado à aprovação pelo
Congresso Nacional do Programa “Minha
Casa, Minha Vida”, do governo federal,
também voltado para a população de
baixa renda, resgata uma dívida históri-
ca do governo brasileiro com os pobres
deste país, penalizados pelo déficit ha-
bitacional crônico e, pior, pelo descaso
dos governos. A era das dificuldades em
se obter financiamentos ou ainda, das
construções irregulares, parece estar
com os dias contados.



É público e notório que sempre
houve um índice elevado de aciden-
tes de trabalho na construção civil.
Porém isto se agravou ainda mais a
partir dos anos 90, quando o desgo-
verno tucano submeteu o país à cha-
mada "globalização", abrindo cami-
nho à ganância dos capitalistas e
acelerando no caminho da terceiri-
zação e da precarização.

A perversidade e a irracionalida-
de desta lógica pode ser demonstra-
da pelos índices de desemprego,
pelos baixos salários ou pela multi-
plicação das doenças ocupacionais.
Neste último ponto, os relatórios do
Ministério do Trabalho e Emprego
demonstram que o setor foi o res-
ponsável por mais da metade dos
acidentes de trabalho mortais. Só no
ano de 2007 foram 383 mortes re-
gistradas, em um total de 3.086 mil
acidentes na construção civil, com-
putadas pelo Ministério da Previdên-
cia. Números trágicos que não inclu-
em os milhares de trabalhadores vi-
timados por amputações ou seqüe-
las como bico de papagaio, LER/
DORT, danos de circulação e psíqui-
cos, devido aos esforços desenvol-
vidos para atingirem metas de pro-
dução praticamente inatingíveis. Há
dados que comprovam que quando
o operário exerce esta função força-

TERCEIRIZAÇÃO: CHAGA A SER EXTIRPADA DOS CANTEIROS
damente, sua vida ativa não ultrapas-
sa mais de oito anos.

Desde o começo dos anos 90, os
operários do setor da construção vêm
enfrentando pesados ataques por par-
te dos donos das construtoras, que se
aproveitaram da precarização e des-
regulamentação neoliberal das normas
trabalhistas, com a conseqüente per-
da de direitos, através da terceiriza-
ção, quarteirização e até quinteiriza-
ção dos serviços.

De forma oportunista e contumaz,
muitos empresários do ramo aprovei-
tam-se desta triste e trágica realidade
- de alta rotatividade - 60% não atin-
gem um ano no serviço - elevado índi-
ce de informalidade (685) e grande
número de trabalhadores analfabetos
e semi-analfabetos - para potencializar
seus lucros com a super exploração
da mão de obra.

Como se tudo isso fosse pouco, em
1998 o governo FHC tentou solucio-
nar o seu problema de caixa com a
fórmula da "aferição indireta", adota-
da na reforma da Previdência. A nova
metodologia ampliou a arrecadação ao
entregar aos empresários da constru-
ção uma Certidão Negativa de Débito
(CND) com a qual comprovavam estar
quites com o fisco. Assim, o número
de trabalhadores de uma determina-
da construção passou a ser calculado

Waldemar de Oliveira, presidente da Conticom/CUT

Vários destes empregados contra-
tados para a execução das obras por
meio  destas arapucas trabalham
sem registro, não contribuindo para
a Previdência Social, não tendo di-
reito à aposentadoria. Tampouco
são beneficiados pelas convenções
coletivas.

No governo Lula, notadamente a
partir de 2004, com o setor aqueci-
do, houve uma estagnação no ata-
que aos direitos dos trabalhadores.
Porém falta muito para reverter esta
situação vergonhosa que se agarra
como chaga ao setor.

Diante disso, a Conticom/CUT con-

sidera importante destacar duas me-
didas que, uma vez adotadas, muito
contribuirão para sanar esse proble-
ma, pondo fim ao atual círculo vicioso:

1. Que em todas as obras financia-
das com dinheiro publico sejam garan-
tidas as normas trabalhistas, proibin-
do a liberação da CND por aferição
indireta.

2. Que em todas as obras, tanto de
pessoas físicas quanto de pessoas
jurídicas, os responsáveis sejam obri-
gados a declarar o número de operá-
rios que trabalharam na obra e o tem-
po de serviço que prestaram.

Somando esforços com a Conticom,

a CUT vem desenvolvendo uma Cam-
panha de Combate à Terceirização,
cujo objetivo é favorecer o diálogo
sobre o tema nos locais de trabalho,
fortalecendo a organização e repre-
sentação sindical e os processos de
negociação coletiva, mas também
ampliando a pressão sobre o Execu-
tivo, o Legislativo e o Judiciário, para
que tenham a exata dimensão da ne-
cessidade de virar esta página de
abusos.

Nesta empreitada pelo presente e
pelo futuro de justiça e prosperida-
de, os trabalhadores da construção
estão envolvidos de corpo e alma.

ARAPUCAS ASSALTAM DIREITOS DA CLASSE TRABALHADORA

Assim, o registro em carteira no
setor despencou de três milhões no
começo da década de 90 para ape-
nas 1,25 milhão em 2002, com os
operários ficando inteiramente vul-
neráveis às pressões e chantagens
nos canteiros de obra. Atualmente,
apesar do crescente trabalho de
conscientização e mobilização da
categoria desenvolvido pelos Sindi-
catos, dos fortes investimentos do

PAC nas obras de infraestrutura e do
projeto de construção de um milhão de
moradias, o número de trabalhadores
com carteira assinada é de tão somen-
te 2,1 milhões.

O fato é que até serem derrotados
em 2003, anos de crise na economia
brasileira, os neoliberais aproveitaram
do clima de insegurança para aperfei-
çoar seus instrumentos de dominação
e de acumulação de capital via desre-

gulamentação e flexibilização das re-
lações de trabalho. Embora façam o
discurso da responsabilidade social,
grandes empresas "responsáveis"
pelas obras simplesmente colocam
seus nomes nas placas, registrando
apenas o engenheiro e um mestre de
obras para a administração, enquan-
to a construção em si, desde a fun-
dação ao acabamento, é tocada por
trabalhadores terceirizados.

a partir da quantidade de metros cú-
bicos da obra, sem que seus nomes
estivessem registrados no empreen-
dimento. Sem vínculo formal, o ope-
rário não tinha - e continua não ten-
do - como comprovar a sua relação
de trabalho, dificultando ainda mais
a já débil e ineficaz fiscalização.

O fato é que, com esta metodolo-
gia, em cinco minutos, o empresário
mostrava a planta da obra, pagava a
parte que cabia ao governo e aos tra-
balhadores - sem que estes fossem
beneficiados - e saia com a sua CND
debaixo do braço, com tudo legaliza-
do. Já os trabalhadores da constru-
ção ficaram sem qualquer mecanis-
mo que os identificasse, sem nome e
sobrenome, invisíveis. O resultado foi
o agravamento da desregulamenta-
ção e da flexibilização, com os direi-
tos sumindo num buraco negro.

REGISTRO EM CARTEIRA DESPENCOU NO PERÍODO NEOLIBERAL


