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CAMPANHA UNIFICADA DA ASSOCIAÇÃO SOLIDÁRIA DE
SP GANHA AS RUAS POR AUMENTO REAL E MAIS AVANÇOS

Amilton Santos, coordenador da Associação e do Ramo da Montagem da Conticom

Sindicatos vão à luta unidos em suas
reivindicações sociais e trabalhistas

Com o lema “Só a valorização impede
a escravidão”, a Associação Solidá-

ria dos Sindicatos de Trabalhadores nas
Indústrias da Construção, Mobiliário, Ma-
deira e afins do estado de São Paulo lan-
çou, no último dia 19, a Campanha Salarial
Unificada 2013. A data-base dos trabalha-
dores é 1º de maio.

Os sindicatos que compõem a Associa-
ção têm pauta unificada nas reivindicações
sociais e trabalhistas, em que se desta-
cam a adesão ao Compromisso Nacional
para o Aperfeiçoamento das Condições de
Trabalho nas Indústrias da Construção,
maior valorização do trabalhador, equipa-
mentos de segurança e instalação de CI-
PAs (Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes). Na questão do percentual de
reajuste salarial, cada sindicato deve con-
sultar sua base.

Estiveram presentes ao lançamento da
Campanha os sindicatos de Bauru, Botu-
catu, Campinas, Duartina, Guaratinguetá,
Itapevi, Jacareí e Santo André, num pro-
cesso de mobilização para dar início à
Campanha Salarial 2013.

Amilton Santos, coordenador geral da
Associação e coordenador do ramo da
montagem da Conticom/CUT, ressaltou a
importância da mobilização e parabenizou
“todos os sindicatos solidários pela inicia-
tiva, pois em nossos atos em prol dos tra-
balhadores têm que haver a participação
dos mesmos”.

Para o diretor Luis Albino, “o setor da
construção civil foi contemplado com a
desoneração de tributos pelo governo, por
isso, nós temos de reivindicar a contra-
partida social e econômica durante a Cam-
panha Salarial de 2013”. Categoria mobilizada para o enfrentamento com o setor patronal: nada de esmolas

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indús-
trias da Construção Civil de Curitiba e Região
Metropolitana (Sintracon) realizará assemblei-
as de aprovação de pauta de reivindicações
da Campanha Salarial 2013. A assembleia do
ramo da construção da base de Curitiba será
na próxima sexta-feira (5), às 18 horas; já as
assembleias das subsedes da região metro-
politana (Araucária, Campo Largo e São José
dos Pinhais) ocorrem em 11 de abril, também
às 18 horas.

A assembleia dos trabalhadores do ramo
das olarias e cerâmicas será no dia 20 de abril,
com horário e local a serem definidos.

ASSEMBLEIAS DO SINTRACON CURITIBA
DÃO A LARGADA NA CAMPANHA SALARIAL

Domingos,
presidente do

Sintracon



CONSTRUÇÃO CIVIL DE PORTO VELHO EM GREVE POR
SALÁRIO DIGNO E MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO
De braços cruzados desde o dia 18, operários reivindicam inclusão de cláusulas na convenção coletivá

Desde o dia 18 de março mais de cin-
co mil operários da construção civil

de Porto Velho estão em greve por melho-
ria nas condições de trabalho. O Sindica-
to dos Trabalhadores nas Indústrias da
Construção e da Madeira de Porto Velho
(Sintracom-PV) informou que todas as prin-
cipais obras da cidade estão paralisadas.

A greve foi iniciada pois a mesa de ne-
gociação com o sindicato patronal (Sin-
duscon), formada em dezembro, não avan-
çou nas reivindicações dos trabalhadores.
O Sintracon-PV informou que o Sindus-
con só quer negociar o reajuste salarial,
sem melhoria nas demais cláusulas da
convenção coletiva. O aumento negocia-
do é considerado razoável, mas o acordo
somente será referendado se os patrões
aceitarem os demais itens, como trans-
porte, cesta básica e plano de saúde, que
muitas empresas de construção em Por-
to Velho não fornecem.

 DIÁLOGO POR EMPRESA - O sindi-
cato dos trabalhadores busca agora a ne-
gociação por empresa, e segundo Magno
Oliveira, secretário geral do sindicato "há
empresários que já nos procuraram pro-
pondo um acordo melhor". Sendo a data-
base dos trabalhadores em janeiro, Ma-
gono informou também que "no dia 28 de

fevereiro houve uma audiên-
cia no Ministério do Traba-
lho na qual foi decidido que
o reajuste negociado deve-
ria ser dado retroativo a ja-
neiro, mas ainda tem algu-
mas empresas que não fi-
zeram isso".

Altair Donizete, presiden-
te do sindicato informou que
a contraproposta do Sindus-
con é ridícula “o café da ma-
nhã, por exemplo, teve um
acréscimo somente de dez centavos na
proposta dos patrões, não vamos aceitar
essa falta de respeito com os operários”.

Na próxima segunda-feira (1º) haverá
uma audiência de conciliação no Ministé-
rio do Trabalho.

Dez trabalhadores vindos do Pará, do
Maranhão e do Tocantins, recrutados por
uma empreiteira goiana (terceirizada)
para prestar serviços na construção civil
em Campo Grande foram enganados.
Segundo eles a empreiteira prometia sa-
lários de até R$ 3,5 mil, mas quando che-
garam na cidade a realidade foi outra. Em
dois meses de trabalho os operários re-
ceberam entre 100 e 800 reais.

TERCEIRIZADOS - A denúncia che-
gou ao Ministério Público do Trabalho

MARRETA HOMENAGEOU A
DETERMINAÇÃO FEMININA

O Sindicato dos Trabalhadores da
Construção Civil e Pesada de Pernam-
buco (Marreta) realizou no auditório da
JPCM, na última quarta-feira (27), uma
homenagem ao Dia Internacional da Mu-
lher, em Recife.

A atividade, que teve apresentação
teatral sobre a violência contra a mu-
lher, palestra sobre saúde feminina,
além de homenagens, contou com a
participação de 200 trabalhadoras.

PARTICIPAÇÃO - Para Dulcilene
Moraes, presidente do Marreta, "a ati-
vidade reforça a participação da mulher
no mercado de trabalho. No setor da
construção, que é 90% masculino, con-
seguir tirar em um dia de trabalho 200
mulheres para participar da atividade
mostra que estamos organizadas".

REPRESENTATIVIDADE - Estiveram
presentes na atividade Paulo Marcelo,
presidente da CUT-PB e secretário ge-
ral da Conticom, representantes da Se-
cretaria da Mulher da CUT, do Ministé-
rio do Trabalho, do Centro de Referên-
cia da Saúde dos Trabalhadores, do
Grupo Técnico de Segurança do Traba-
lho, da Secretaria de Saneamento e
Obras de Recife, e de parlamentares.

EMPREITEIRA PASSA A PERNA EM CAMPO GRANDE
MPT aponta condições degradantes em alojamento de operários

(MPT), que além da falta de salários clas-
sificou como degradantes as condições
do alojamento. O procurador do trabalho
Leontino Ferreira de Lima Júnior afirmou
que "o Ministério Público do Trabalho en-
tende que a responsabilidade também é
da dona da obra. No momento em que
ela assume o risco de terceirizar, ela pre-
cisa fazer isso com uma empresa que
tenha idoneidade financeira".

 MÁ CONDUTA - A empresa que con-
tratou o grupo assinou um Termo de Ajus-

tamento de Con-
duta (TAC) no
MPT, precisará
fazer um acerto
com os trabalha-
dores. O presi-
dente do sindi-
cato que repre-
senta os traba-
lhadores do se-
tor, José Abelha
Neto, diz que as
denúncias têm
aumentado, as-
sim como as fis-
calizações nos
canteiros.

Sindicato qualificou proposta patronal de “ridícula”
e convocou a categoria para ampliar pressão

Após dois meses de trabalho na capital sul-matogrossense,
os dez operários receberam “salários” de R$ 100 e R$ 800
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MINISTÉRIO PÚBLICO APONTA NEGLIGÊNCIA NA MORTE DE
TRABALHADOR EM OBRA NO AEROPORTO DE VIRACOPOS
Procuradores do Ministério Público do

Trabalho (MPT) vistoriaram as obras
de ampliação do Aeroporto Internacional
de Viracopos após a morte do trabalhador
Cleiton Nascimento Santos, de apenas 25
anos, por soterramento, e constataram a
falta de escoras laterais na construção.

Segundo o procurador Alex Garbellini
"houve negligência do consórcio no forne-
cimento de proteção coletiva (escoramen-
to), que poderia ter evitado o acidente fa-
tal. A responsabilidade de manter a obra
em perfeitas condições de segurança é
unicamente do empregador, a quem com-
pete fiscalizar o seu cumprimento e zelar
pela integridade física dos trabalhadores".

De acordo com o MPT, o escoramento
é exigido pelas normas de segurança do

Total desrespeito com a vida e confiança na impunidade

A recente declaração da presidenta
Dilma Rousseff, de que não concorda
com políticas de combate à inflação ba-
seadas em redução do crescimento eco-
nômico, intensificou as tentativas de se-
tores da mídia e do mercado financeiro
de impor a agenda de defesa de conten-
ção do consumo interno e do crédito e
do aumento de demissões e das taxas
de juros, derrotada nas eleições.

Ao contrário do que foi divulgado, a
declaração da presidenta se baseia nas
projeções do Banco Central de que o
IPCA – IBGE irá atingir índices próximos
de 5,7% em dezembro de 2013 (infor-
mação divulgada pelos meios de comu-
nicação no dia 27 de março de 2013),
ou seja, inferior ao verificado no ano an-
terior. Portanto, em nenhum momento se
considerou que a inflação do ano ultra-
passaria o teto de 6,5% definido pelo
regime de metas de inflação.

Além disso, a experiência de aumen-
to da taxa de juros para combater um
“possível descontrole inflacionário”, no
início de 2011, desestimulou o cresci-
mento econômico, que só voltou a dar
sinais de recuperação nos últimos 2
meses. Um aumento de juros, como
defende o mercado financeiro, além de
eficácia duvidosa, carrega um alto custo
social e econômico e pode abortar as
expectativas de crescimento para este
ano.

A CUT acredita que uma política de
elevação das taxas de juros atenta con-
tra o desenvolvimento sustentável, gera-
dor de emprego e renda, reduz o merca-

do interno, encarece o crédito e serve ape-
nas aos interesses do capital especulativo.
A natureza recente da inflação, concen-
trada principalmente nos preços dos ali-
mentos e dos impactos sazonais de cor-
reções dos preços administrados (como
tarifas de transporte, entre outros), mui-
tos comuns no início do ano, tendem a se
dissipar no decorrer do ano. Ambos os
fatores não têm qualquer relação com uma
“pressão de demanda” na economia bra-
sileira. Ou seja, um aumento de juros cau-
sará redução da economia, do emprego,
dos salários e na demanda interna.

Aumentar os juros significa aumentar
as despesas públicas, uma vez que au-
menta sua conta financeira (seus gastos
com juros da dívida). A saída mais eficien-
te é a ampliação dos investimentos em
infraestrutura e redução das desigualda-
des sociais.

Por fim, a CUT defende que medidas
como a desoneração dos itens da cesta
básica também devem incluir impostos

estaduais e municipais; que deve haver
uma atuação da Companhia de Nacio-
nal de Abastecimento (CONAB) mais pre-
sente através de estoques reguladores
para estabilização dos preços ao con-
sumidor. E mais: não se pode deixar de
dar atenção aos crescentes movimen-
tos de concentração de mercado ocorri-
dos no país (através de fusões e aquisi-
ções, que ocorre via Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica - CADE),
principalmente no que diz respeito ao
poder de mercado e dinâmica de preços.
Além disso, a CUT defende a
desindexação de contratos e tarifas pú-
blicas.

Todas estas medidas seriam mais efi-
cientes para conter a inflação sem inter-
romper o processo de crescimento que
se desenha para 2013 porque atuaria em
fontes estruturais do processo inflacio-
nário, o que proporcionaria uma eficácia
muito maior em seu combate do que o
velho (e falso) dilema entre crescimento
econômico ou estabilização, presente há
muito tempo no centro do debate de po-
lítica econômica do país, mas que inte-
ressa apenas a uma diminuta (e
especuladora) parte dos agentes econô-
micos.

Por tudo isto, a CUT apoia a declara-
ção feita pela presidenta Dilma Rousseff
nesta quarta-feira (27), em Dubai, durante
a reunião dos BRICS, de que não con-
corda com medidas de desaquecimento
da economia para combater a inflação.

São Paulo, 28 de março de 2013.
Vagner Freitas, presidente da CUT

trabalho. No momento do
acidente, os operários tra-
balhavam em um plano in-
clinado que levava até o lo-
cal mais profundo da esca-
vação, quando a terra desa-
bou sobre dois deles. O
MPT destaca que o terreno
estava molhado e havia ati-
vidade de retroescavadeiras
no entorno da escavação.

DESCASO - As obras fo-
ram parcialmente retoma-
das na última quarta-feira
(27) em algumas frentes como terraplena-
gem, descarregamento de materiais, mon-
tagem de canteiro, pátio de vigas e acam-
pamentos. A responsável pela operação

do aeroporto de Viracopos afirmou que deu
início ao processo de apuração dos fato-
res e das causas do acidente, mas ainda
não tem data para ser concluído.

CUT: DEMISSÕES E JUROS ALTOS É POLÍTICA NEOLIBERAL
Central apóia declaração de Dilma que colocou o desenvolvimento econômico em 1º lugar

Mais um corpo: “Quem é que vai pagar por isso?”


