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Repensar o setor moveleiro do ABC na
perspectiva de retomada das atividades
industriais, comerciais, de serviços e a
geração de novos postos de trabalho. Este
é o objetivo do Seminário Regional do
Setor Moveleiro, que acontece nos próxi-
mos dias 25 e 26 de setembro, no Salão
da Faculdade de Direito de São Bernardo
do Campo.

A iniciativa dos Sindicatos dos Traba-
lhadores nas Indústrias de Construção e
do Mobiliário de São Bernardo do Campo

SETOR MOVELEIRO REALIZA SEMINÁRIO REGIONAL NO ABC PAULISTA DIAS 25 E 26
e Diadema, conta com apoio dos Sindica-
tos de Santo André e São Caetano do Sul,
com a participação dos Empresários das
Indústrias de Móveis de São Bernardo do
Campo, São Caetano e Santo Andr, apoio
das Prefeituras dos Municípios de São
Bernardo do Campo e Diadema, do
SEBRAE ABC, entre outros.

RECUPERAÇÃO - Agregando os dife-
rentes atores econômicos e sociais, o Se-
minário visa a elaboração de um diagnós-
tico do setor, com o encaminhamento de

propostas que permitam a recuperação
econômica e social, associadas à preser-
vação do meio ambiente.

Na avaliação do presidente da Confe-
deração Nacional dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção e da Madeira,
Waldemar Pires de Oliveira (Conticom/
CUT), "a iniciativa é essencial para ampli-
ar apoios e potencializar a pressão que
vem sendo feita em Brasília, junto ao go-
verno e parlamentares, por um PAC do
setor moveleiro".

Após a presidente do Tribunal Regional
do Trabalho (TRT) de Rondônia,

desembargadora Maria Cesarineide de
Souza Lima e o procurador do Ministério
Público do Trabalho (MPT), Aílton Vieira dos
Santos, garantirem a abertura de negocia-
ção da pauta da categoria, a assembléia
dos operários das obras da Odebrecht e
Camargo Correa decidiu suspender a gre-
ve, sexta-feira.  O movimento havia parali-
sado a construção das hidrelétricas sobre
o Rio Madeira desde segunda-feira.

CONQUISTA  - O ponto mais impor-
tante da proposta é o compromisso das
empresas de que “o processo de negocia-
ção abrangerá todas as cláusulas cons-
tantes na pauta reivindicatória” apresen-

RONDÔNIA: GREVE DOS OPERÁRIOS DA ODEBRECHT E DA CAMARGO
CORREA DOBRA INTRANSIGÊNCIA PATRONAL E ABRE NEGOCIAÇÃO
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho estabeleceu prazo para as empresas dialogarem com o Sindicato

tada pelo Sindicato dos Tra-
balhadores na Indústria da
Construção Civil (STICCE-
RO), o que, na prática, anula
a convenção coletiva assina-
da pelo ex-procurador do
STICCERO, Antonio Acácio
Moraes do Amaral, que tinha
validade até 2010. A “conven-
ção” tinha sido fechada antes
mesmo do início das obras
das Usinas de Jirau e Santo Antônio.

Os representantes do STICCERO, da
CUT e da CONTICOM consideram a pro-
posta apresentada pelo TRT e pelo MPT,
que já teve a concordância das empresas,
como uma importante vitória inicial dos

trabalhadores, pois além de acabar com
uma convenção coletiva ilegítima, asse-
gura a negociação de todas as reivindica-
ções, com prazo definido até o dia 22 de
setembro, e não permite nenhuma puni-
ção de trabalhadores em razão da greve.

Mobilização anulou “Convenção” fraudulenta

O avanço de 1,9% do PIB (Produto
Interno Bruto) no segundo trimestre, di-
vulgado sexta-feira (11), demonstra mais
uma vez a importância da presença de-
cisiva do Estado para impedir uma pos-
sível recessão. Diante deste registro po-
sitivo, a Central Única dos Trabalhado-
res reafirma que a retomada do cresci-
mento deve de fato se dar com a inter-
venção do Estado.

Este comportamento na economia
tem como um dos principais fatores o
crescimento da produção industrial, es-

timulada a partir de medidas adotadas pelo
Estado, como ação dos bancos públicos,
que tiveram papel decisivo na oferta de cré-
dito, ao contrário dos bancos privados que
reduziram os investimentos.

São medidas importantes para garantir
a continuidade da produção e a manuten-
ção dos empregos.  A CUT reitera que fi-
nanciamentos feitos a partir dos bancos
públicos, em especial pelo BNDES, de-
vem ser acompanhados de contrapartidas
sociais no sentido de garantir e ampliar
emprego e renda. A CUT está atenta para

que o Estado exija o cumprimento des-
sas ações por parte das empresas be-
neficiadas com créditos públicos.

Ressaltamos que a intervenção da
CUT e do movimento sindical foi funda-
mental para a adoção de medidas que
distribuem renda e ampliam o consumo
e que continuaremos a luta em defesa
do emprego e renda dos trabalhadores.
Portanto, nossa expectativa é que o PIB
continue a crescer e feche o ano de 2009
em percentuais positivos.

Executiva Nacional da CUT

NOTA DA CUT SOBRE O PIB:  AMPLIAR O DESENVOLVIMENTO DO MERCADO INTERNO PARA GARANTIR EMPREGO E RENDA

PESQUISA MTE/DIEESE SOBRE TRABALHADORES DO SETOR SERÁ LANÇADA DIA 17 EM SP
 Reivindicação da Conticom/CUT, in-

corporada pelas demais centrais, a pes-
quisa do Ministério do Trabalho e Em-
prego e do Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos
sobre a situação dos trabalhadores do

setor será lançada no próximo dia 17 de
setembro, na sede do Sintracon, na capi-
tal paulista.

Entre outras importantes informações,
explicou o presidente da Conticom,
Waldemar de Oliveira, “teremos o perfil da

categoria, de onde vem, para onde vai o
operário da construção, qual o seu nível
de escolaridade, o tempo da jornada, ele-
mentos que nos ajudarão a lutar por me-
lhores condições de vida e trabalho e tam-
bém pela sua aposentadoria”.



LIVRO “TERCEIRIZAÇÃO NO BRASIL : DO DISCURSO DA INOVAÇÃO
À PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO” É LANÇADO EM SÃO PAULO
Co-parceria da CUT com a Editora Annablume, a obra contribui para retirar o falso véu de “modernidade” da terceirização

O livro "Terceirização no Brasil: do dis-
curso da inovação à precarização do

trabalho (atualização do debate e perspec-
tivas)", co-parceria da Editora Annablume
com a Central Única dos Tra-
balhadores, foi lançado com
noite de autógrafos quarta-
feira (9), na livraria Martins
Fontes, em São Paulo.

AÇÃO - Resultado do es-
forço de sindicalistas e as-
sessores sindicais da CUT,
em conjunto com pesquisa-
dores de diversas universida-
des e gestores públicos, a
obra organizada por Denise
Motta Dau, secretária nacio-
nal de Relações do Trabalho
da CUT e mestra em Saúde Coletiva; pelo
professor doutor da USP, Iram Jácome Ro-
drigues e pelo secretário de Desenvolvimen-
to Econômico de São Bernardo, Jefferson
José da Conceição, consegue retirar o fal-
so véu de modernidade da terceirização.

"Foi consenso que a terceirização traz

a precarização e que este pro-
cesso vai diferenciando e frag-
mentando os contratos de tra-
balho e, consequentemente,

leva à fragilização
da organização
sindical", desta-
cou Denise. Con-
forme a dirigente
cutista, "os textos
publicados tra-
zem exemplos
concretos de dis-
criminação e dife-
renciação entre os trabalha-
dores contratados e terceiri-
zados (texto de abertura) não
só do ponto de vista macro

de relações de trabalho, mas de questões
básicas como acesso ao refeitório, vestiá-
rio, cesta básica, vale alimentação, entre
os operários no mesmo local de trabalho".

IGUALDADE -  Para Denise, o debate
de regulamentar a terceirização traz a im-
portância dos sindicatos se colocarem

como protagonistas no processo e repre-
sentar este segmento de trabalhadores.
Para isso, frisou, “precisamos de uma le-
gislação que assegure igualdade de direi-
tos e obrigue o empresariado a negociar
com as entidades sindicais, o que ajuda-
ria em muito a democratizar um pouco as
relações de trabalho em nosso país".

Prestigiaram o evento cerca de 100 lide-
ranças sindicais nacionais e internacionais,
autoridades e professores universitários.

"A terceirização traz
a precarização e

este processo vai
diferenciando

e fragmentando
os contratos
de trabalho e,

consequentemente,
leva à fragilização
do sindicalismo"

 Fiscais do Ministério do Trabalho en-
contraram 98 pessoas trabalhando como
escravos em uma obra da Votorantim,
entre os municípios de Caçu e Itarumã,
no sudoeste de Goiás.

Desde junho, os trabalhadores faziam
o corte das árvores da área de 4.700 hec-
tares do futuro reservatório da Usina Hi-
drelétrica de Salto do Rio Verdinho,
construída pela Companhia Brasileira de
Alumínio, ligada ao grupo Votorantim.

VOTORANTIM É FLAGRADA COM  TRABALHO ESCRAVO NO CORTE DE MADEIRA
O procurador do trabalho, Alpiniano do

Prado Lopes, denunciou que os trabalha-
dores não recebiam salário há três me-
ses, e que as condições de transporte e
de alojamento eram desumanas.

GATOS - Durante a “seleção”, realiza-
da em Confresa (MT) e Ituiutaba (MG), os
responsáveis pelo aliciamento prometiam
aos trabalhadores pagamentos entre R$
80 e R$ 120 por dia, enquanto na carteira
de trabalho o valor registrado era de um

salário mínimo, o que, conforme o pro-
curador, gerava “caixa 2” com a sonega-
ção de benefícios.

A obra é do Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC) conta com R$ 250
milhões de financiamento do BNDES. O
banco declarou ter solicitado à
Votorantim explicações e que, se a em-
presa for condenada, terá de pagar an-
tecipadamente e de uma só vez o valor
integral do empréstimo contraído.

As centrais sindicais brasileiras
voltam às ruas no mês de outubro,
unidas na VI Marcha da Classe
Trabalhadora. Neste ano, a principal
reivindicação é para que o Congresso
Nacional aprove a Proposta de Emenda
Constitucional (PEC 231/95) que reduz
a jornada de trabalho para 40 horas
semanais sem redução de salário e
aumenta para 75% o valor da hora extra.

Na avaliação das centrais, a
aprovação destas duas medidas, além
de tornar menos exaustiva a jornada, vai
melhorar as condições de saúde e
segurança no trabalho, diminuindo o

número de acidentes causados pelo
cansaço, e ampliar o tempo para o convívio
familiar, o lazer e a qualificação
profissional. Além disso, a redução da
jornada pode gerar até 2 milhões de
postos de trabalho em todo o país,
conforme estudos do Dieese, o que vai
alavancar a massa salarial e fortalecer o
mercado interno.

PRESSÃO - Ao mesmo tempo, os
trabalhadores vão ampliar a pressão sobre
os deputados e senadores para que
aprovem a política de valorização do
salário mínimo acordada pelas centrais
com o governo (PL 01/07) e a PEC 438/

01, contra o trabalho escravo; a
ratificação das Convenções 151 e 158
da OIT (que estabelece a negociação
coletiva no serviço público e põe fim à
demissão imotivada); a retirada dos PLs
da Terceirização (4302/98 e 4330/04),
que precarizam as relações de trabalho.

Para as centrais, também é hora de
exigir que as imensas jazidas do pré-
sal fiquem nas mãos do povo brasileiro
e sejam usadas para ampliar os
investimentos no desenvolvimento
nacional, com mais recursos para a
saúde, educação, reforma agrária,
ciência e tecnologia.

CENTRAIS PREPARAM 6ª MARCHA A BRASÍLIA PELA REDUÇÃO DA JORNADA

PEC DA MORADIA DIGNA: REUNIÕES REGIONAIS COLHEM SUBSÍDIOS ATÉ NOVEMBRO
A audiência pública da PEC da

Moradia Digna, realizada recentemente
na Câmara dos Deputados, aprovou a
realização de reuniões nas cinco regiões
do país (Norte, Nordeste, Sudeste, Sul

e Centro-Oeste) até o mês de outubro, a
fim de colher subsídios. A idéia é que até
novembro o projeto que garante um
percentual de recursos do Orçamento
para a habitação entre em pauta.

A Conticom solicita a todos os
sindicalistas o maior empenho possível
na coleta de assinaturas, a fim de sanar
o crônico déficit habitacional brasileiro,
avaliado em 7,2 milhões de moradias.


