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DIREÇÃO DA CONTICOM E ABIMÓVEL ACERTAM CONTRAPARTIDAS A0
FORTALECIMENTO DO CRÉDITO E REDUÇÃO DO IPI NO SETOR MOVELEIRO

Em 22 de novembro de 2007, por iniciati-
va da Conticom/CUT, com apoio das

centrais sindicais, foi protocolado no Mi-
nistério do Trabalho um conjunto de deman-
das dos operários da construção para po-
tencializar os investimentos do PAC (Pro-
grama de Aceleração do Crescimento). O
objetivo da pauta, entregue ao governo, era
fazer com que a imensa injeção de recur-
sos públicos, além de erguer pontes, hi-
drelétricas e viadutos, contribuísse para a
construção de cidadania para os trabalha-
dores do setor, submetidos à alta infor-
malidade, à precarização, à multiplicação
de acidentes, lesões e mortes.

Na semana passada, a reunião do GT
(Grupo de Trabalho) do PAC avaliou os
avanços no combate pela carteira assina-
da, por mais qualificação profissional, em-
prego e segurança no trabalho, e apontou
os desafios a serem superados, garantin-
do que cada centavo de recurso público
aplicado se converta em melhoria nas con-
dições de vida e trabalho da categoria.

PLANSEQ - Uma das principais con-
quistas, na avaliação da Conticom, foi a
materialização do Plano Setorial de Qua-
lificação PLANSEQ/Bolsa Família/Cons-
trução Civil, que contempla em parte a

A reunião da Conticom com o presidente
da Abimóvel (Associação Brasileira das Indús-
trias do Mobiliário), José Luiz Diaz Fernandez,
e demais diretores da entidade empresarial
contribuiu para acertar extensa agenda comum
em defesa do emprego e da renda no setor
como contrapartidas sociais à redução do IPI
(Imposto sobre Produtos Industrializados)
das chapas de madeira e à ampliação do
crédito para a compra de móveis.

As chapas de madeira são a principal
matéria-prima do setor moveleiro e há um
entendimento que a desoneração alavancará
as vendas, ampliará as contratações e va-
lorizará os salários. A ampliação do crédito
para a compra de móveis, no valor de 10%
da moradia no Programa Minha Casa, Mi-
nha Vida, defendida pela Conticom e pela
Abimóvel, também contribuirá para impulsi-
onar o crescimento do setor.

“Nosso compromisso é com a ampliação do emprego e da renda dos trabalhadores”, afirmou Waldemar

Lideranças sindicais e empresariais debateram pauta para fortalecer o setor

GT DO PAC AVALIA AVANÇOS NO COMBATE À INFORMALIDADE,
NA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, EMPREGO E SEGURANÇA
Proposta protocolada pela Conticom/CUT e centrais sindicais em novembro de 2007 garantiu conquistas

Grupo de Trabalho do PAC avaliou as demandas propostas pelos sindicalistas
proposta das entidades sindicais, já ten-
do beneficiado mais de 25 mil trabalhado-
res nos canteiros de obras do país.

PESQUISA - Outro avanço bastante
significativo foi a garantia de elaboração
de uma pesquisa semestral específica do
setor, pelo Ministério da Previdência, com
apoio do Ministério do Trabalho e do Diee-
se, sobre o percentual de trabalhadores
do ramo que conseguem acessar o bene-
fício da aposentadoria por tempo de idade

e de contribuição, entre outras informações
imprescindíveis para o combate à informa-
lidade, à alta rotatividade, aos acidentes
de trabalho e às doenças profissionais.

Por meio desta pesquisa, avalia o pre-
sidente da Conticom, Waldemar de Oli-
veira, “teremos um mapa da categoria:
rotatividade, quanto tempo trabalha, salá-
rio. Contaremos com dados científicos e
técnicos, dados valiosos que serão ins-
trumentos de defesa dos trabalhadores”.



CUT COMEMORA 26 ANOS COM PASSEATA EM SP PELA
REDUÇÃO DA JORNADA E POR AUMENTO REAL DE SALÁRIO

Conticom marcou presença na manifestação
que percorreu o centro da capital paulista

Centenas de lideranças sindicais e
empresariais participaram, terça-feira
(25), da Comissão Geral da Câmara Fe-
deral para debater a Proposta de Emen-
da à Constituição 231/95, que reduz a
jornada de trabalho de 44 para 40 horas
semanais sem redução de salário.

Ao defenderem contra o projeto, seto-
res empresariais acabaram comprovan-
do, com estudos da Confederação Naci-
onal da Indústria (CNI), que o impacto da
redução de 9,09% da jornada represen-
taria um aumento de custo de apenas
1,99% para as empresas.

O presidente da Central Única dos Tra-
balhadores, Artur Henrique, ressaltou

que entre 2003 e 2008, a rentabilidade por
trabalhador aumentou 21% no comércio,
26% na indústria, 28% na agricultura e
34% nos bancos, sem que este cresci-

mento tenha sido repassado na mesma
proporção aos salários. “Se isso é ver-
dade, como que os empresários podem
vir à tribuna da Câmara dizer que não dá
para assumir esse aumento de 1,9% nos
custos?”, questionou Artur.

Já os opositores demonstraram o pre-
conceito contra os trabalhadores em afir-
mações como a do deputado Nelson
Marquezelli (PTB-SP), em entrevista à
rádio CBN: “Se você reduzir a carga ho-
rária, o que vai fazer o trabalhador? Eles
[os defensores da mudança na lei] di-
zem: vai para casa para ter lazer. Eu digo:
vai para o boteco, beber álcool, vai para
o jogo, não vai para casa”.

CENTRAIS REBATEM NA CÂMARA ARGUMENTOS CONTRÁRIOS À REDUÇÃO DA JORNADA

O ministro do Trabalho, Carlos Lupi,
defendeu na Câmara que a redução da
jornada para 40 horas semanais é uma
necessidade imperiosa, de justiça soci-
al, que também contribuirá para o forta-
lecimento do mercado interno.

AVANÇO - De acordo com o ministro,
40% dos países adotam a jornada média
de 40 horas semanais, enquanto no Bra-
sil, “a última redução da jornada foi há 21
anos”. Lupi citou inúmeros exemplos de

Cutistas no saguão da Câmara Federal

MINISTRO DO TRABALHO: JORNADA DE 40 HORAS VAI FORTALECER O MERCADO INTERNO
países que praticam jornada média inferior
à brasileira, como a Argentina e o Uruguai,
com 41,5 horas semanais; Chile, com 42,1;
Espanha, com 38,7; Portugal, com 38,6;
França, com 34,7; o Japão, com 32 e o
Canadá com 31,7 horas semanais. “Na
Europa, a média é de 41,1 horas sema-
nais para homens e de 35,2 horas sema-
nais para mulheres”, ressaltou Lupi, lem-
brando que mesmo em nosso país, “já há
vários setores que registram jornada me-

nor que a atual, como os servidores, pe-
troleiros, bancários e telefonistas”.

Lupi destacou que a mídia,  que esti-
mulou “demissões sem necessidade,
agora vocifera contra o trabalhador ter
mais tempo para conviver com a família,
o lazer ou a qualificação”. Além disso,
frisou, “há uma prática abusiva das ho-
ras extras pelas empresas, que diminu-
em o rendimento dos trabalhadores e
também tiram vagas”.

Faixa da Federação Solidária e da Conticom: quem luta faz a lei

Milhares de manifestantes festejaram nas ruas o dia 28 de agosto

Cerca de três mil manifestantes comemoraram com pas-
seata do Brás até a Praça Ramos, no centro da capital

paulista, sexta-feira (28 de agosto), o aniversário de 26 anos
da Central Única dos Trabalhadores.

No carro de som, entoando palavras de ordem, levantan-
do bandeiras e cartazes, os trabalhadores defenderam sua
pauta de reivindicações, com ênfase para a redução da jor-
nada sem redução de salários, o fim do fator previdenciário,
a queda da taxa de juros, a defesa das imensas riquezas do
pré-sal e da Petrobrás para o desenvolvimento do país.

Em frente à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo,
local caracterizado como “covil do tucanato” pelo secretário
de finanças da CUT, Vagner Freitas, ele denunciou que o
governo Serra mantém uma política de intransigência e arro-
cho salarial, que vai na contramão da valorização dos servi-
ços e dos servidores, contra os interesses da população.

VICENTINHO - No ato de encerramento, o deputado fe-
deral e ex-presidente nacional da CUT, Vicente Paulo da
Silva (PT-SP), lembrou das duras condições em que foi fun-
dada a Central, na tensão dos preparativos pelo conflito com
a ditadura militar, no frio que fazia em São Bernardo do Cam-
po, na coleta solidária de roupas nas fábricas do ABC para
vestir delegados e delegadas do Nordeste, e da determina-
ção em “não ceder um milímetro na construção de uma cen-
tral de base, democrática e comprometida com uma nova
sociedade”.

Ao concluir o ato, o presidente nacional Artur Henrique rea-
firmou que a história da classe trabalhadora não poderia ser
compreendida em toda sua extensão sem passar pela história
da CUT, “o maior e mais poderoso instrumento de luta e de
organização dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil”.


