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REDUÇÃO DA JORNADA PARA 40 HORAS SEMANAIS PASSA
PELA COMISSÃO ESPECIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Relatório favorável à PEC 231/95 é aprovado por unanimidade.  Hora extra passará a ser de 75% sobre a hora normal

Com o auditório Nereu Ramos com-
pletamente tomado por lideranças sin-
dicais, a Comissão Especial da Câma-
ra dos Deputados aprovou, dia 30 de
junho, o parecer favorável à redução
da jornada de trabalho de 44 horas
para 40 horas semanais e a elevação
da hora-extra de 50% para 75% sobre
o valor normal.

O relatório do deputado federal
Vicentinho (PT-SP) recomenda que a
Câmara aprove a Proposta de Emen-
da Constitucional 231-A/95, de auto-
ria do então deputado Inácio Arruda,
hoje senador pelo PCdoB. Na avalia-
ção da Comissão, o projeto pode ir a
plenário já em agosto.

EMPREGO - Para Vicentinho, a ele-
vação da hora-extra é um ponto essen-
cial da PEC para garantir que sejam ge-
rados os 2,2 milhões de empregos
projetados pelo Dieese. "Dessa forma,
criamos um complemento necessário
para que a redução da jornada surta o
efeito que queremos, que é criar mais
empregos. A hora extra mais cara vai
desestimular seu uso habitual", explicou.

Vicentinho lembrou ainda que, con-
forme o Dieese, o aumento da produti-
vidade da indústria, entre 1990 e 2000,
foi de 113%, o que por si só já justifica
plenamente a justiça da medida.

"É uma grande data para a classe
trabalhadora. Agora, é trabalhar para
garantir que o projeto seja aprovado
no plenário da Câmara e do Senado.
Vai ser uma luta intensa, mas pode-
mos comemorar um passo importan-
te", afirmou o presidente da CUT, Ar-
tur Henrique.

AVANÇO - O presidente da Conti-
com, Waldemar de Oliveira, frisou que
a combinação de menor jornada com

maior valor da hora extra, além de
contribuir para a geração de empre-
gos, implicará em melhoria das con-
dições de vida e trabalho, com a di-
minuição das doenças profissionais
como lesões por esforço repetitivo,
mutilações e até mortes nos cantei-
ros. “O fato é que será uma jornada
menos externuante e mais valoriza-
da, com menos desgaste da sua saú-
de e que também proporcionará mais
tempo para o lazer, para o convívio fa-
miliar e para a própria capacitação pro-
fissional”, declarou Waldemar, desta-
cando a importância da comunicação
com a categoria, para que os operári-
os se somem massivamente nas mobi-
lizações a partir de agora.

Um requerimento com a assinatura
de todos os integrantes da Comissão

Especial foi dirigido ao presidente da
Câmara, Michel Temer, para que o pro-
jeto siga rapidamente ao plenário,
onde precisará ser aprovado por, no
mínimo, 308 deputados.

Para o senador Inácio Arruda, au-
tor da PEC, “só a unidade e a
mobilização do movimento sindical é
que permitiram essa decisão histórica
de hoje e vai garantir a aprovação pela
Câmara e, depois, pelo Senado".

Relator do projeto, o deputado federal Vicentinho (PT-SP) é aclamado
no Nereu Ramos por dirigentes e militantes de todas centrais sindicais

 NESTA TERÇA-FEIRA EM ARAUCÁRIA-PR É UM POR TODOS E TODOS POR UM
 Nesta terça-feira, 7 de julho, a CUT-

Paraná e os Sindicatos dos Trabalhado-
res da Construção Civil, da Pesada, Mon-
tagem, Petroleiros e Vigilantes, estarão
paralisando os 10 mil trabalhadores das
obras de ampliação da Refinaria Presi-
dente Getúlio Vargas (Repar/Petrobrás)
e de manutenção da Fosfértil em
Araucária-PR.

A reivindicação de todos é uma só: fim
da intransigência das 23 empresas/con-
sórcios das obras e respeito à pauta unifi-
cada. Reiteradas vezes, a CUT e os sindi-
catos convocaram o patronato para a mesa
de negociação, sem serem ouvidos.

Companheiros de todo o país foram con-
vocados para dar seu apoio a este ato de
compromisso e solidariedade de classe.

BANDEIRAS - Entre outras bandeiras,
o movimento unificado defende piso de
R$ 897,60, correção salarial pelo INPC
mais 20% de aumento real, cesta-básica
e crédito alimentação, horas-extras com
adicional de 100% e 200%, adicional de
periculosidade de 30%, ajuda de custo de
R$ 450,00, fim do contrato por obra certa,
entre outros.

Intransigência e abusos das 23 empresas e consórcios das obras da Repar e da Fosfértil estão com os dias contados



 A CUT realizará em São Paulo, de 15 a 17 de julho, o seu V Encontro Nacional de
Comunicação (ENACOM), com o compromisso de ser um “espaço para a construção
de propostas concretas que contribuam para consolidação de políticas públicas de
comunicação no Brasil e promovam a formação de uma rede de comunicação cutista".

O principal objetivo do evento é possibilitar que as CUTs estaduais e ramos se
apropriem deste tema estratégico no seu cotidiano, por meio das secretarias de
comunicação das estruturas horizontal e vertical da Central, e também se preparem
para a Conferência Nacional de Comunicação, convocada pelo governo federal.

CUT REALIZA V ENCONTRO NACIONAL DE COMUNICAÇÃO

Embora haja muito patrão cho-
rando de barriga cheia nos cantei-
ros de obras, o Instituto de Pesqui-
sa Econômica Aplicada (Ipea) ava-
lia que a construção civil deverá ser
o primeiro a se recuperar dos efei-
tos da crise econômica entre os se-
tores que compõem a formação bru-
ta de capital fixo (FBCF) no Brasil.

"As razões para isso estão no es-
tímulo a ser gerado por uma série
de medidas do governo, como a in-
trodução de novas linhas de financi-
amento imobiliário; a isenção de IPI
(Imposto sobre Produtos Industriali-
zados) sobre os produtos ligados ao
setor; o programa para a construção
de casas para a população de baixa
renda; e os investimentos no âmbito
do PAC (Programa de Aceleração do
Crescimento)", diz a Carta de Con-
juntura, divulgada pelo Ipea.

No dia 27 de julho a Conticom/
CUT perdeu um jovem diretor e o
movimento sindical brasileiro um
grande lutador.

Antônio Carlos Martins (Carli-
nhos de Itapevi) faleceu  vítima de
acidente automobilístico em Petro-
lina-PE, quando visitava familiares.

Honraremos sua memória man-
tendo em alto a bandeira de luta e
união em defesa dos direitos da
categoria e de toda a classe traba-
lhadora.

CONSTRUÇÃO DEVE SER O
SETOR DE RECUPERAÇÃO
MAIS RÁPIDA, AVALIA IPEA

ANTONIO CARLOS MARTINS
PRESENTE, SEMPRE!

www.conticom.br
Nossa Confederação vem investin-

do na comunicação para manter as
entidades do Ramo bem informadas,
com dados, análises e matérias que
muitas vezes são manipulados ou sim-
plesmente “esquecidos” pela mídia.

Acesse nossa página e envie
notícias. Se a comunicação é uma
arma, não nos deixe sem munição para
lutar pela classe trabalhadora!

O presidente do Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(Confea), Marco Túlio de Melo, manifes-
tou o seu apoio à luta dos trabalhadores
da construção civil pelo fim da "aferição
indireta" na liberação da Certidão Negati-
va de Débito (CND).

De acordo com a Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores nas Indústrias da
Construção e da Madeira (Conticom/CUT),
o "método", introduzido por FHC com a
Reforma da Previdência de 1998, garantiu
que o governo do PSDB solucionasse o
seu problema de caixa, ampliando a arre-
cadação ao entregar aos empresários uma
Certidão com a qual comprovavam estar
quites com o fisco. Assim, o número de
trabalhadores de uma determinada cons-
trução passou a ser calculado a partir da
quantidade de metros cúbicos da obra,
sem que seus nomes estivessem
registrados. Sem haver vinculação ao em-
preendimento, o operário não tinha como
comprovar a sua relação de trabalho.

RESPONSABILIDADE SOCIAL - Du-
rante reunião com a Conticom em Brasí-
lia, Marco Túlio sublinhou que a proposta
dos trabalhadores têm todo apoio do Con-
fea. "Defendemos a responsabilidade so-

ENGENHEIROS E ARQUITETOS SOLIDÁRIOS COM A CONTICOM

CRESCE A MOBILIZAÇÃO PARA PÔR FIM À
LIBERAÇÃO DE CND POR AFERIÇÃO INDIRETA

cial e ambiental e entendemos que não
há nada mais concreto para a sua materi-
alização do que o cumprimento efetivo dos
direitos dos trabalhadores em todos os em-
preendimentos, sejam públicos ou priva-
dos", destacou. Conforme o presidente do
Confea, "mesmo quando há terceirização
e quarteirização, é preciso que se cum-
pra a exigência da legislação trabalhista,
garantindo que todos os profissionais te-
nham a sua carteira assinada". Com o fim
da aferição indireta, acrescentou, se esti-
mulará a justiça, a regularidade e o víncu-
lo empregatício. "Responsabilidade soci-
al é uma questão de princípio e não pode
ficar à mercê de subterfúgios", frisou.

"Infelizmente, em cinco minutos, o em-
presário mostrava a planta da obra, paga-
va a parte que cabia ao governo e ao tra-
balhador e saía com a sua CND debaixo
do braço, com tudo legalizado. Já os tra-
balhadores da construção ficaram sem
qualquer mecanismo que os identificas-
se, sem nome e sobrenome. E sem fisca-
lização", denunciou o presidente da Con-
ticom/CUT, Waldemar de Oliveira, subli-
nhando a necessidade de pôr fim a esta
mazela que continua infelicitando os ope-
rários do setor.

Preocupado em preparar as prefeitu-
ras de todo o país para a demanda que a
Lei 11.888/08 deve gerar, o Ministério das
Cidades, por intermédio da Secretaria Na-
cional de Habitação, realiza nos dias 18
e 19 de agosto, em São Paulo, o 2º Se-
minário Nacional de Assistência Técnica.

Em vigor desde o último dia 24 de ju-
nho, a lei 11.888 possibilita a assesso-
ria gratuita prestada por engenheiros e
arquitetos à população de baixa renda
(até três salários mínimos) que mora no
campo ou na cidade e quer construir, re-
formar e ampliar, ou mesmo fazer a re-
gularização fundiária de casas com até
60 m2, localizadas em áreas de interes-
se social.

PROFISSIONAIS - A assistência téc-
nica será prestada por profissionais li-
gados a prefeituras, que atuam em or-

ganizações sem fins lucrativos. Integran-
tes de programas de residência acadê-
mica em arquitetura, urbanismo e enge-
nharia, assim como de extensão univer-
sitária, por meio de escritórios-modelo,
também podem prestar a assistência.

Os recursos são provenientes do Fun-
do Nacional de Habitação de Interesse
Social (FNHIS). O agente operador é a
Caixa Econômica Federal e é permitida
a participação do capital privado.

A ideia é discutir os desafios para a
implementação da lei, financiamento e
seleção de beneficiados - que têm que
se inscrever junto à prefeitura de sua ci-
dade -, e a responsabilidade técnica na
prestação dos serviços. O evento será
gratuito e dirigido a profissionais, enti-
dades de classe, órgãos governamentais
e movimentos sociais.

MINISTÉRIO DAS CIDADES PROMOVE DEBATE EM SÃO
PAULO SOBRE A LEI 11.888 NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO


