
CONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃO
www.conticom.org.brwww.conticom.org.br

CONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃO
conticom@conticom.org.brBOLETIM ELETRÔNICO Nº 252 - 5 A 12 DE NOVEMBRO DE 2012

2020ANOSANOS

ENCONTRO DE MACROSSETOR INDÚSTRIA DA CUT DEVE
PRIORIZAR MELHORES EMPREGOS, SALÁRIOS E QUALIFICAÇÃO
Presidente da Conticom/CUT, Claudio da Silva Gomes, defende ampliação do
mercado interno, amarrando incentivos à produção com incentivos fiscais

Qual a sua expectativa em relação
ao Encontro Nacional do Macros-

setor Indústria da CUT e quais as prin-
cipais bandeiras do Ramo da Constru-
ção e da Madeira para o evento?

O Encontro será realizado num momen-
to de extrema importância para o país e a
classe trabalhadora. Ao sistematizar as
propostas dos diferentes Ramos, articu-
ladas com o conjunto das demais cate-
gorias, poderemos contribuir para poten-
cializar o crescimento econômico, basea-
do na capacidade do nosso mercado in-
terno, criando novos postos de trabalho,
valorizando salários e qualificando cada
vez mais a nossa mão de obra. Para isso
é fundamental priorizar o setor produtivo,
garantindo medidas de incentivo acompa-
nhadas de contrapartidas sociais.

Que tipo de medidas de incentivo são
necessárias?

Está comprovado que a desoneração
de alíquotas e a abertura de novas linhas
de financiamento, somadas à redução das
taxas de juros, são ações que têm impul-
sionado o crescimento do setor da cons-
trução e da madeira que, em muitas regiões,
vive um momento de pleno emprego. Pre-
cisamos manter este ritmo, que tem se
traduzido em crescimento da renda, que
era muito pequena devido à enorme infor-
malidade e à baixa qualificação dos pro-
fissionais do setor. Quando o governo de-
cidiu priorizar o nosso segmento, houve
um incremento da formalização e os ope-
rários da construção deixaram de ser tra-
balhadores de segunda classe, pois com
o aumento do poder aquisitivo passaram
a ter acesso ao crédito e aos benefícios
da Seguridade Social. Isso demonstra o
quanto é importante manter a política de
incentivos.

Mas há quem defenda ampliar estes
incentivos às empresas que contratarem
pessoas mais velhas. Qual a sua avalia-
ção sobre isso?

Não é defensável a redução das alíquo-
tas de contribuição do FGTS para aque-
las empresas que vierem a contratar tra-
balhadores idosos, até porque a evolução
demográfica aponta para uma participação
cada vez maior destes trabalhadores num
futuro próximo. Uma questão é o incenti-
vo à produção e outra muito diferente é a
desoneração. Precisamos ter cuidado
para que algo que deveria estimular o tra-
balhador passe a ser um ônus, com as
empresas colocando os operários para
pagar a conta. É inaceitável e descabido

Claudinho, presidente da Conticom
que queiram desonerar retirando a contri-
buição previdenciária ou reduzindo as alí-
quotas do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS), porque isso represen-
taria uma redução salarial.

O último período registrou um cres-
cimento da violência, particularmente
em localidades como Rondônia e Mato
Grosso do Sul, onde houve uma inje-
ção de recursos governamentais sem
que existisse uma estrutura do Estado
capaz de intermediar os conflitos entre
capital e trabalho. O que fazer?

Nossa compreensão é que qualquer
sociedade civilizada, democrática, não
deve ter que resolver seus conflitos pela
via da violência. Mas isso varia de territó-
rio para território. Onde o poder constituí-
do está à mercê de interesses pessoais,
que se colocam acima da lei, a situação
se complica, como é o caso do atentado
contra a vida do companheiro Webergton
Sudário, o Corumbá, em Três Lagoas, no
interior do Mato Grosso do Sul. Nós sem-
pre buscamos que as coisas se resolvam
dentro da legalidade, mas às vezes esta
não é a compreensão de quem detém o
capital, e costuma mandar e desmandar.
Estamos mobilizados, exigindo a apuração
deste crime, que não pode ficar impune. É
inaceitável que a intransigência patronal
descambe para a violência. É injustificável.

Como está a aplicação do Compro-
misso Nacional da Construção? De que
forma ele dialoga com o Encontro?

Entre os objetivos do Encontro está o
de analisar o atual papel do Estado no
processo de estruturação da indústria
brasileira, de identificar os principais desa-
fios que os sindicatos da CUT dos ramos
da indústria enfrentam no plano nacional
e regional, com destaque para o empre-
go, as relações de trabalho, a organiza-
ção e a representação sindical. O Pacto
Nacional da Construção está avançando,

incentivando o diálogo e melhorando as
relações de trabalho. Ele vem como um
produto, um resultado das grandes obras
que estão por todo o país. Como os pro-
fissionais circulam pelas regiões, é impor-
tante que este debate englobe o conjun-
to, que se discuta mais amplamente a
questão dos direitos. Daí veio a ideia de
construção do pacto. Agora, queremos
ampliar também para as empresas de
menor porte. Estamos empenhados na
construção de um Contrato Coletivo Nacio-
nal para garantir avanços mais significati-
vos e melhorar o patamar salarial, de di-
reitos sociais e trabalhistas. A ideia é avan-
çar para as relações mais harmônicas
possíveis, avançar até onde é possível
dentro de uma sociedade capitalista, de
luta de classes.

Há uma relação direta entre a melho-
ria das relações de trabalho, a organi-
zação e a representação sindical. Qual
a sua avaliação sobre a legislação?

Nos países latinos temos uma tradição
à legalidade, diferente dos anglo-saxões que
priorizam a contratação. Acredito que mu-
dar uma tradição, uma relação de poder, é
extremamente complicado. Não temos in-
felizmente uma democracia consolidada
para garantir que o trabalhador organizado
se sobreponha tão facilmente aos interes-
ses do capital, pois as entidades sindicais
acabam ficando sempre vulneráveis a pres-
sões. Já tivemos importantes êxitos, é claro,
como bem demonstrou a eleição do com-
panheiro Lula. Mas no dia-a-dia, foram pou-
quíssimas as vezes que conseguimos avan-
çar mais decisivamente. Temos um proble-
ma da pulverização sindical que nos enfra-
quece e precisamos debater e construir um
novo modelo com entidades mais fortes,
com maior representação e, consequente-
mente, maior capacidade de mobilização.
Por isso não acredito que devamos dar mar-
gem para que o negociado se sobreponha
ao legislado, porque quem sairia ganhan-
do seria o capital, que flexibilizaria direi-
tos. Afora alguns poucos Sindicatos com
mais organização e capacidade, a grande
maioria ficaria enfraquecida e desguarne-
cida. Creio que o mais importante é pres-
sionarmos pelo fim da demissão imotiva-
da, pelo fim da rotatividade no emprego,
para fazer com que várias convenções da
Organização Internacional do Trabalho que
ainda são letra morta ganhem vida nos can-
teiros de obras, nas fábricas, nas planta-
ções, por todo o canto. Acho que seria um
equívoco imperdoável abrir mão do que con-
quistamos com tanta luta. Tenho a convic-
ção de que a grande maioria da classe tra-
balhadora pensa assim.
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O AMIANTO NO BANCO DOS RÉUS

Na última quarta-feira (31) o Supremo
Tribunal Federal (STF) discutiu duas

Ações Diretas de Inconstitucionalidade que
questionam leis estaduais que proíbem a
exploração, a utilização e o transporte do
amianto. Uma terceira ação que contesta
a lei federal que permite o uso do amianto
crisotila não foi discutida no julgamento,
que não tem data prevista para ser reto-
mado.

CANCERÍGENO - O Brasil é o 3º pro-
dutor mundial desta fibra mineral altamente
cancerígena que impacta a saúde dos tra-
balhadores, da população e do meio am-
biente, e movimenta um mercado de R$
2,5 bilhões por ano num sistema onde os
lucros estão acima até mesmo da vida de
milhares de trabalhadores. Segundo a
OMS (Organização Mundial da Saúde),
não há limites seguro para a exposição
ao amianto.

PROIBIÇÃO - São Paulo, Rio Grande
do Sul, Pernambuco, Rio de Janeiro e
Mato Grosso já proibiram completamente
a extração, comercialização e uso da fi-
bra, mas as duas ações patrocinadas pela
indústria com apoio do Instituto Brasileiro
de Crisotila (IBC) estão tentando derrubar

as leis dos estados de São Paulo e do
Rio Grande do Sul.

Ayres Britto, presidente da corte, rela-
tor da ação relativa ao Rio Grande do Sul,
votou pelo banimento, considerando que
é “induvidoso o dano à saúde humana cau-
sado por qualquer tipo de amianto”. Para
Britto, as leis estaduais estão em maior
sintonia com a Constituição Federal, que
resguardam o direito à vida e ao meio
ambiente.

RIDÍCULA IRONIA - Marco Aurélio Me-
llo, o relator do processo relativo a São
Paulo, votou pela liberação. Para ele, as
leis estaduais não podem se sobrepor à
federal, sob risco de gerar desigualdades
no país. “Talvez os gaúchos e paulistas
sejam mais merecedores de cuidados dos
que nós outros, que nascemos em esta-
dos diversos”, ironizou.

O julgamento não teve mais votos e a
terceira ação, requerida pela ANPT (As-
sociação Nacional dos Procuradores do
Trabalho) e pela Anamatra (Associação
Nacional Magistrados da Justiça do Tra-
balho, que contesta a lei federal que per-
mite o uso da crisotila, não entrou em pau-
ta, por falta de quórum.

STF discute duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade

Os trabalhadores da construção civil
de Recife decidiram, na última terça-fei-
ra (30), entrar em greve geral por tempo
indeterminando após cinco rodadas de
negociação sem sucesso. O Sindicato
dos Trabalhadores da Construção Civil
e Pesada de Pernambuco (Marreta) ten-
tou por todo o mês de outubro um acor-
do com o sindicato patronal (Sinduscon).

O Marreta já notificou o Sinduscon,
cumprindo a determinação da Lei de Gre-
ve, e a paralisação vai iniciar na próxima
segunda-feira (5).

PROPOSTAS - Os trabalhadores rei-
vindicam reajuste de 23%, além de me-
lhorias nas cláusulas sociais. Os patrões
oferecem apenas 5% de reajuste. De
acordo com a presidente do sindicato,
Dulcilene Moraes “o aumento oferecido

pelas construtoras não acompanha a va-
lorização dos preços dos imóveis no Es-
tado”.  A greve deve atingir 70 mil traba-
lhadores em 2 mil obras, paralisando can-
teiros na cidade de Recife e parte da re-
gião metropolitana.

70 MIL OPERÁRIOS DA CONSTRUÇÃO DE RECIFE
EM GREVE A PARTIR DA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA

Dulcilene Moraes, presidenta do Marreta

Nos próximos dias 7 e 8 (quarta e
quinta-feiras) uma delegação de dirigen-
tes sindicais irá para as Usinas de Ji-
rau e Santo Antonio, em Rondônia,
acompanhar a implementação do Com-
promisso Nacional para o Aperfeiçoa-
mento das Condições de Trabalho nas
Indústrias da Construção.

O compromisso foi assinado em
março pela presidenta Dilma Roussef
e tem como objetivo estabelecer regras
e padrões nacionais para os salários e
condições de trabalho, saúde e segu-
rança dos operários da construção.

COMPROMISSO
NACIONAL AVANÇA

PARTICIPE DO
ENCONTRO DO
MACROSSETOR

Com a presença de centenas de li-
deranças sindicais, o Encontro Nacio-
nal do Macrossetor Indústria da Cen-
tral Única dos Trabalhadores, aconte-
cerá de 8 a 10 de novembro no Hotel
Transamérica, na capital paulista.

FORTALECIMENTO - “Será um im-
portante momento de arregimentar as
energias da classe trabalhadora para
ampliar a pressão sobre os governos e
as empresas a fim de garantir melho-
res empregos, salários e mais investi-
mentos em qualificação profissional”,
avalia o presidente da Conticom/CUT,
Cláudio da Silva Gomes, para quem “o
governo federal deve ampliar o cresci-
mento do mercado interno e amarrar
incentivos à produção com contrapar-
tidas sociais”.

Para o vice-presidente da Conticom,
Luiz Queiroz, “a participação das lide-
ranças sindicais da construção e do
mobiliário é decisiva para garantir maior
visibilidade às demandas do Ramo e
articular ações com as demais cate-
gorias, sempre visando ampliar as con-
quistas da classe trabalhadora”.


