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SEMINÁRIO DO DIEESE DEFENDE QUALIFICAÇÃO E  REDUÇÃO
DOS DIAS DE EXPERIÊNCIA PARA COMBATER A ROTATIVIDADE
Rotatividade na construção civil é mais do que o dobro dos demais setores profissionais
Na última terça-feira (4) o Departamen-

to Intersindical de Estatística e Estu-
dos Socioeconômicos (Dieese) organizou
um seminário sobre a Rotatividade na
Construção Civil, reunindo representantes
do ramo de todas as centrais sindicais. O
seminário debateu sobre a necessidade
de medidas e políticas para a redução da
rotatividade.

DESCALABRO - Segundo estudo do
departamento, o índice de rotatividade na
construção é, com freqüência, maior do
que o dobro dos outros setores. A média
de rotatividade dos setores de atividade
econômica em 2009 foi de 49,4%, enquan-
to a construção civil ficou em 108,2%.

Em parte esta rotatividade pode ser
explicada pelo próprio fluxo das obras,
mas vai muito além disso. Para Luiz Quei-
róz, vice-presidente da Confederação Na-
cional dos Sindicatos nas Indústrias da
Construção e do Mobiliário (Conticom),
“esta rotatividade está muito acima da ra-
zoável para o setor e é necessário que se
desenvolvam políticas para que o traba-
lhador não seja o prejudicado”.

Entre as ações propostas está o inves-
timento na qualificação dos trabalhadores,
para que seja possível que o operário rea-

lize mais de uma parte específica da obra,
e a redução, em convenções coletivas, dos
90 dias de experiência, que muitas vezes
é usado pela empresa como modo de
maximização de lucros. Ou seja, quando
o trabalhador completa os três meses é

demitido e recontratado um novo trabalha-
dor, para que não se faça o registro.

O Dieese fará duas notas técnicas so-
bre o assunto com o objetivo de descons-
truir o pensamento de que é natural este
nível de rotatividade no setor.

Na última quinta-feira (6) ocorreu o pri-
meiro encontro da comissão de trabalha-
dores com a Galvão Engenharia, na obra
da Refinaria de Paulínia (Replan). A reu-
nião foi acompanhada pelo Sindicato dos
Trabalhadores da Construção, Mobiliário e
Montagem de Campinas e Região (Sinti-
com), pela Conticom/CUT e por membros
da Comissão Interna de Prevenção de Aci-
dentes (CIPA).

COMPROMISSO - O encontro teve
como objetivo a discussão da implemen-
tação do Compromisso Nacional para o
Aperfeiçoamento das Condições de Tra-
balho na Indústria da Construção na obra.
Para Amilton Mendes, diretor do Sinticom,
a comissão, criada a partir da Mesa Nacio-
nal da Construção, “não significa o fim das
mobilizações, mas um importante meio
para resolver problemas o mais rápido pos-
sível, evitando que eles possam se tornar
maiores, garantindo um ambiente de tra-
balho mais saudável”.

Desde sua posse, no dia 21 de novem-
bro, a comissão já foi procurada por diver-

sos trabalhadores para que esta levasse
ao encontro problemas relacionados à re-
feição, banheiro químico, pagamento após
horário administrativo.

Para Luiz Queiróz, vice presidente da

Conticom, “a comissão de trabalhadores
esta prosperando em construir a organi-
zação no local de trabalho e o dialogo
social, e quando se avança nesses objeti-
vos, todos saem ganhando”.

COMISSÃO DE TRABALHADORES SE REÚNE COM GALVÃO ENGENHARIA
PARA RESOLVER PROBLEMAS NA OBRA DA REFINARIA DE PAULÍNIA

Luiz Queiróz: “unidade e mobilização para acabar com alta rotatividade”

Amiton: “Comissão deve ser meio para agilizar resolução de problemas”
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CUT ASSUME COORDENAÇÃO GERAL DA MESA NACIONAL DA CONSTRUÇÃO

ASSINATURA DO COMPROMISSO NO COMPERJ ACONTECE no DIA 11

No próximo dia 19 será realizada a úl-
tima reunião da Mesa Nacional da Cons-
trução, em Brasília, na qual a CUT assu-
mirá a coordenação geral da mesa.

A reunião discutirá a Pauta Nacional
tendo como eixo a qualificação e requa-

GOVERNO VAI DESONERAR A CONSTRUÇÃO CIVIL
Ogoverno anunciou, no último dia 4,

novas medidas de estímulo à cons-
trução civil, com o objetivo de incentivar as
vendas do setor. Ficou definido que o seg-
mento será beneficiado em três pontos:

1 - As empresas da área vão deixar de
pagar 20% de contribuição ao INSS
(Instituto Nacional do Seguro Social) e pas-
sarão a recolher 2% sobre o faturamento.

2 - O Regime Especial de Tributação
(RET) será reduzido de 6% para 4% sobre
o faturamento. Também foi ampliado o limi-
te do RET Social, para habitações sociais,
que passarão a pagar alíquota de 1% so-
bre o faturamento.

3 - Criação de linha de capital de giro da
Caixa Econômica Federal (CEF) para o pe-
ríodo da construção. O objetivo é o de dis-
ponibilizar capital de giro com preços e pra-
zos competitivos, concessão rápida e utili-
zação ágil, simplificada e automatizada.

A linha é voltada para micro, pequenas
e médias empresas, com faturamento anual
de até R$ 50 milhões.

Na última quinta-feira (6) foi empossa-
da a comissão de trabalhadores para re-
presentação sindical no canteiro de obras
na Usina Hidrelétrica Santo Antônio, no
Rio Madeira, próximo a Porto Velho-RO.

A iniciativa é parte do termo de com-

Nesta terça-feira (11) as empresas res-
ponsáveis pelas obras do Complexo Pe-
troquímico do Rio de Janeiro (Comperj)
formalizarão a assinatura do Compromis-
so Nacional de Aperfeiçoamento das Con-
dições de Trabalho Na Construção. O com-
plexo emprega hoje cerca de 12 mil traba-

Medidas anunciadas têm por objetivo alavancar as vendas no setor

lificação dos trabalhadores, piso de cada
função, rotatividade da mão de obra, con-
trato de experiência, cesta básica, parti-
cipação nos lucros e resultados, plano de
saúde, horas extra, alimentação, folga de
campo, entre outros.

APRESENTAÇÃO - A pauta deverá
ser apresentada no dia 18 de dezem-
bro, quarta-feira, na reunião de bancada
dos trabalhadores da Mesa Nacional e
depois encaminhada para todos os mem-
bros da mesa.

lhadores da construção.
O acordo, assinado em março deste

ano, estabelece regras para pontos como
recrutamento dos operários e a organiza-
ção no local de trabalho. O objetivo princi-
pal é fazer com que cada obra no país
tenha uma comissão de negociação com

autonomia para resolver os problemas
enfrentados no cotidiano dos trabalhado-
res. No momento, a adesão ao compro-
misso é voluntária. A Conticom continua-
rá cobrando do governo que a participa-
ção no compromisso seja requisito para
participar de licitações públicas.

COMISSÃO DE TRABALHADORES TOMA POSSE NA USINA DE SANTO ANTÔNIO
promisso ao Acordo Nacional para Aper-
feiçoar as Condições de Trabalho na In-
dústria da Construção e tem como objeti-
vo fortalecer o diálogo social entre os tra-
balhadores e as empresas.

REPRESENTATIVIDADE - Estiveram

presentes  José Lopez Feijóo, assessor
especial da Secretaria-Geral da Presidên-
cia da República, também representante
do Ministério do Trabalho, Claudio da Sil-
va Gomes, presidente da Conticom, Toco,
presidente do Sticcero e dirigentes da CUT.

O relator especial pela liberdade de
expressão da Organização das Nações
Unidas (ONU), Frank De La Rue, estará
no Brasil para participar de atividades da
campanha “Para Expressar a Liberdade”,
em São Paulo, entre os dias 11 e 13 de
dezembro.

DEBATES- De La Rue comparecerá a
debates na Câmara Municipal de São

CAMPANHA PELA DEMOCRATIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO TRAZ AO
BRASIL RELATOR DA ONU PARA DISCUTIR LIBERDADE DE EXPRESSÃO

Paulo e na plenária nacional da campanha,
além realizar agendas institucionais e inte-
grar uma mesa redonda na UnB, em Brasí-
lia. Ele foi convidado pelo Fórum Nacional
pela Democratização da Comunicação
(FNDC), organizador da campanha que luta
pela implementação de um novo marco re-
gulatório para a comunicação no país.

A atividade na UnB acontecerá no dia

11, às 19 horas, no auditório da Facul-
dade de Comunicação, e contará com a
participação de docentes da universida-
de e de representantes do FNDC.

Em São Paulo, dia 13, às 19 horas,
o debate “Liberdade de expressão e con-
centração da mídia”, na Câmara Muni-
cipal terá a participação de parlamenta-
res e representantes de entidades.


