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SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO LANÇA BASES DA CAMPANHA
SALARIAL 2011: AUMENTO REAL, PLR E REDUÇÃO DA JORNADA

Federação Solidária dos Trabalhadores da Construção e da Madeira do Estado de São Paulo
Vilmar Kanzler (Conticom/CUT), Adi (CUT-SP) e Jacy Afonso (CUT Nacional) prestigiaram a atividade

O Seminário de Planejamento da Federação Soli-
dária dos Trabalhadores da Construção e da Ma-

deira do Estado de São Paulo, que representa 22 Sin-
dicatos, aprovou as bases para a Campanha Salarial
2011, que terá como carro chefe o aumento real, a
Participação nos Lucros e Resultados (PLR), a redu-
ção da jornada de trabalho para 40 horas semanais
sem redução de salário e o trabalho decente.

REPRESENTATIVIDADE - Realizado de 9 a 12 de
novembro em Praia Grande, o evento contou com a
participação do presidente da Conticom, Vilmar
Kanzler; do presidente estadual da CUT-SP, Adi dos
Santos Lima e do secretário de Organização da CUT
Nacional, Jacy Afonso, que sublinharam as excelen-
tes perspectivas para o desenvolvimento da ação sin-
dical no setor, que vem sendo potencializado a partir
das obras de infraestrutura do Programa de Acelera-
ção do Crescimento (PAC), do Minha Casa, Minha Vida,
e dos novos investimentos rumo à Copa de 2014 e às
Olimpíadas de 2016. Na oportunidade as lideranças
também acolheram a filiação de dois novos combativos
sindicatos do interior: Botucatu e Lins.

MOBILIZAÇÃO - “A organização e a unidade terão
papel chave na mobilização para termos uma campa-
nha salarial vitoriosa”, declarou o secretário de Orga-
nização e Mobilização da Federação Solidária, Manuel
Evangelista de Oliveira (Sucata), que também é se-
cretário de Finanças do Sindicato dos Trabalhadores
da Construção e do Mobiliário de Mogi e Região
(Sintramog). “Vamos nos preparar para o lançamento
da campanha, em março, para contarmos com uma
grande participação dos canteiros de obras, pois a
pressão é fundamental. Para isso, já no começo de
dezembro, realizaremos uma plenária para unificar a
pauta”, declarou Sucata, informando que o Sindicato
da capital, filiado à Força, deve se somar com os
cutistas na mesa de negociação para ampliar a mobi-
lização pela valorização dos salários e pisos.

O 1º Encontro da Mulher Trabalhadora do Ramo de Construção de
São Paulo, realizado no dia 9 de novembro, em Praia Grande, reuniu
lideranças femininas dos Sindicatos de Mogi das Cruzes, Santo André,
São Bernardo do Campo, Salto e Guarulhos.

De acordo com Aparecida Maria Menezes (Cida), da Secretaria da
Mulher da Federação Solidária e dirigente do Sindicato de São Bernardo,
o evento serviu para aprofundar o debate sobre a temática feminina, como
o problema da dupla jornada, que acaba dificultando a participação e a
própria sindicalização das companheiras.

NÃO AO PRECONCEITO - “Temos uma categoria ainda muito
machista, o que acaba carregando preconceitos e inibindo a vinda de
mulheres para o movimento sindical”, lembra. Cida acredita que com
maior valorização da questão de gênero pelas direções das entidades e
maior atenção por parte do conjunto dos companheiros, haverá avanços,
“o que será melhor para todos que combatem por um país mais justo e
mais igualitário”. Muitas mulheres têm participado de cursos de qualifi-
cação e vêm se preparando para atuar no Ramo, frisa Cida, sublinhando
que é necessário que encontrem as portas das entidades abertas: “é
preciso dar espaço e reforçar suas reivindicações específicas”.

GARRA FEMININA LUTA POR MAIS ESPAÇO



SINDICATOS QUEREM GANHAR A COPA DE 2014 COM TRABALHO DECENTE
Encontro promovido pela Internacional da Construção e da Madeira (ICM), quer o Brasil em campo na luta por justiça

Convocados pela Internacional dos Tra-
balhadores da Construção e da Ma-

deira (ICM), representantes de 18 organi-
zações (sindicatos de base, federações
estaduais e a Conticom/CUT) celebraram
em São Paulo, em 10 de novembro, a ter-
ceira reunião preparatória da Campanha
pelo Trabalho Decente nas obras da Copa
do Mundo de Futebol de 2014, que acon-
tecerá no país.

Para este início da campanha no Bra-
sil, com a representação de mais de um
milhão e meio de trabalhadores formais
no setor da construção, foi feito um mani-
festo em apoio à seguinte agenda sindical:

1. O estabelecimento de um diálogo
global e da criação de espaços para o di-
álogo entre todos os níveis dos governos
no Brasil, a FIFA, a CBF e o movimento
sindical para discutir questões relaciona-
das ao mundo do trabalho e seus diver-
sos aspectos no que se refere à prepara-
ção para a Copa de 2014 - desde a fase
inicial do desenvolvimento de obras para
o evento, incluindo - se o evento em si. E
cabe mencionar que isto está em linha com
o compromisso da FIFA com as normas
internacionais de trabalho, conforme des-
crito no seu programa sobre o Fair Play.

2. Acordos coletivos de caráter nacio-

nal com contratantes e subcontratadas
estabelecidos entre sindicatos e empre-
sas envolvidas nas obras da Copa.

3. Sobre o investimento público - que
os contratos estabelecidos reflitam as nor-
mas fundamentais do trabalho, o compro-
misso com as condições decentes de tra-
balho, a aplicação do conceito de "res-
ponsabilidade social empresarial” e que
toda esta documentação esteja disponí-
vel para acompanhamento público.

4. O envolvimento das organizações sin-
dicais nacionais da produção de políticas
e na implementação de condições para
saúde e segurança dos trabalhadores nas
obras da Copa. E que se assuma por to-
das as partes envolvidas nas obras do even-
to o compromisso com a meta de se ter
zero acidentes nos locais de trabalho como
uma referência para o sucesso da entrega
dos projetos de construção referentes aos
preparativos para a Copa de 2014.

5. Salários dignos;
6. Redução da jornada de trabalho para

40 horas semanais.
7. O combate à informalidade e a sub-

seqüente proteção social para os traba-
lhadores, com especial referência ao aces-
so aos benefícios sociais previstos em lei.

8. A aplicação das leis de trabalho para

toda a cadeia de abastecimento.
9. Um compromisso para maximizar a

criação de empregos e em especial para
as mulheres e jovens, e que estes empre-
gos se mantenham após a Copa, contri-
buindo definitivamente para a redução da
pobreza.

 10. Programas efetivos para a capaci-
tação de trabalhadores que promovam o
desenvolvimento de habilidades e a em-
pregabilidade futura dos trabalhadores.

11. A liberdade de desenvolver ativida-
des sindicais e o livre acesso sindical às
obras da Copa;

Oportunamente, solicitamos o estabe-
lecimento de audiências que tenham o ob-
jetivo de dialogar sobre os pontos levanta-
dos neste manifesto.

Certos do seu compromisso com a luta
pelo trabalho decente e vida digna para
todo o conjunto de brasileiros e brasilei-
ras, a ICM se coloca à disposição em dia-
logar sobre estas propostas. Mais do que
isto, expressa todo interesse em traba-
lhar conjuntamente nesta grande oportu-
nidade para dignificar a vida de trabalha-
doras e trabalhadores, e com isso fazer
da Copa do Mundo no Brasil um exemplo
para o mundo, e em especial, para toda a
América Latina.

A Executiva Nacional da CUT, reunida
quarta-feira (17) na capital paulista, de-

cidiu priorizar a defesa do salário mínimo
de R$ 580,00, a redução dos juros e a ge-
ração de empregos como prioridades e de-
cidiu propor medidas contra a guerra cam-
bial desatada pela recente injeção de 600
bilhões de dólares pelo governo dos EUA,
com a criação de mecanismos que forta-
leçam a economia nacional e defendam o
mercado interno brasileiro.

Defendendo que as mudanças em cur-
so sejam aprofundadas, a CUT entende
que “o caminho do crescimento econômi-
co sustentável se dará pelo atendimento
das reivindicações da classe trabalhado-
ra, com o respeito à política de valoriza-
ção do salário mínimo - com aumento real
de salário em 2011, a redução da jornada
de trabalho para 40 horas, o fim do fator
previdenciário sem aumento na idade mí-
nima da aposentadoria, a reforma agrária
com atualização dos índices de produtivi-
dade da terra, a utilização no desenvolvi-
mento social dos recursos obtidos no pré-
sal, o fortalecimento da organização sin-
dical e a democratização das relações de
trabalho”. E mais, enfatiza a nota, “somos
contrários a qualquer tipo de desoneração
da folha de pagamentos que implique em
redução dos valores destinados à Previ-
dência e à Educação. Ao mesmo tempo,
a CUT defende a instituição de um impos-
to sobre movimentação financeira com

destinação específica à Saúde e a corre-
ção anual da tabela do Imposto de Ren-
da, de acordo com a inflação e garantindo
a reposição integral das perdas”.

CRISE INTERNACIONAL - Com rela-
ção à última reunião do G20, realizada em
Seul, a CSI (Confederação Sindical Inter-
nacional) defendeu que os governos
priorizem o emprego e o combate ao ca-
pital especulativo – através de um novo
modelo de desenvolvimento sustentável e
da taxação das transações financeiras -
para enfrentar as mazelas da crise inter-
nacional, potencializada pela recente guer-
ra cambial. “A CUT vê como preocupante
a emissão de mais 600 bilhões de dóla-
res pelo FED, que busca jogar a conta da
sua crise sobre nossas economias ao

baratear o dólar para facilitar suas
exportações e encarecer suas im-
portações, com graves repercus-
sões na industrialização, no salário
e no emprego dos demais países”.
Para a CUT, diante deste quadro,
“coloca-se como fundamental a cria-
ção de mecanismos para conter a
entrada desenfreada de material im-
portado no país. O principal esforço
do Brasil, no curto prazo, deve ser
a criação de mecanismos que pos-
sam defender a economia nacional,
inclusive com a possibilidade de
adoção de controle de capitais, re-
dução das taxas de juros e outras

medidas de cunho tributário”.
SALÁRIO MÍNIMO - “A política de va-

lorização do salário mínimo demonstrou
ser essencial para o enfrentamento aos
impactos negativos da crise e para o com-
bate às desigualdades sociais e regionais,
fortalecendo o mercado interno e o poder
de compra de 43 milhões de trabalhado-
res, aposentados e pensionistas. A CUT
defende o valor de R$ 580,00 para o salá-
rio mínimo de 2011, que representa o rea-
juste de 13,72%, sem que isso signifique
qualquer antecipação a ser descontada do
reajuste de 2012. Propomos também que
o acordo firmado pela CUT e as demais
centrais sindicais com o governo seja apro-
vado pelo Congresso Nacional, contem-
plando ganhos reais crescentes até 2023”.

CUT PROPÕE MÍNIMO DE R$ 580,00 E REDUÇÃO DOS JUROS
Para a Executiva Nacional, defesa do mercado interno é essencial para combater a guerra cambial

Artur, Quintino e Vagner Freitas


