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CONTICOM DEBATE COM ABIMÓVEL PROJETO PARA ACELERAR
CRESCIMENTO DO EMPREGO E DA RENDA NO SETOR MOVELEIRO
Acordo prevê contrapartidas sociais para a redução do IPI das chapas de madeira e ampliação do crédito

40 HORAS, JÁ! CUT E CENTRAIS OCUPAM O
PLENÁRIO DA CÂMARA NESTA TERÇA-FEIRA

FEDERAÇÃO SOLIDÁRIA
MOBILIZA PARA ATO DO DIA

28 NA CAPITAL PAULISTA
A Federação

Solidária da Cons-
trução e da Madei-
ra do Estado de
São Paulo está
mobilizando para o
ato de sexta-feira,
28 de agosto, data
em que a CUT co-
memora 26 anos de lutas e conquis-
tas. Neste dia, as categorias que têm
campanha salarial no semestre vão le-
vantar alto a bandeira do desenvolvimen-
to com geração de emprego, distribui-
ção de renda e garantia de direitos.

Conforme Manoel Evangelista de Oli-
veira (Sucata), secretário de Organiza-
ção da Federação, que representou a
entidade na reunião preparatória na
CUT, estarão presentes caravanas de
Bauru, Guarulhos, Itapevi, Mogi das
Cruzes, São Bernardo e São Caetano.

Sucata, da FSCM

Pressão total em defesa da redução da jornada sem redução de salário
Nesta terça-feira (25), a Câmara Fe-

deral realizará a segunda comissão ge-
ral para debater a redução da jornada de
trabalho sem redução de salário. A pri-
meira foi realizada em 2008, quando  a
PEC (Proposta de Emenda Constitucio-
nal) 231/95 ainda estava em discussão
na comissão especial.

HORA EXTRA - Além de diminuir a
jornada constitucional para 40 horas se-
manais, a PEC eleva o valor da hora ex-
tra para 75% da hora normal. As duas
medidas, conjugadas, deverão gerar até
2,2 milhões de novos empregos, confor-
me estudos técnicos do Dieese.

APROVAÇÃO - Depois de garantir
posição unanimemente favorável dos par-
lamentares no colegiado, dia 30 de junho,
as centrais sindicais decidiram ampliar a
pressão para que o plenário paute e vote
a matéria em caráter emergencial. Para
isso, elas têm comparecido todos os

dias à Câmara e dialogado com os depu-
tados sobre a importância da aprovação.

REAÇÃO - Em oposição ao avanço, o
empresariado conservador tem usado dos
seus meios de comunicação para pregar
o catastrofismo, chantageando os parla-
mentares com apelos à “racionalidade” e
à “realidade”. Para combater a proposta,
os mesmos patrões que lucram cada vez
mais com o aumento da produtividade, che-
gam ao cúmulo de dizer que a “redução
da jornada trará desemprego, informalida-
de e inflação”. Os surrados “argumentos”
se repetem, iguaizinhos aos de 1988, quan-
do a Constituição reduziu a jornada de de
48 para 44 horas, e aos usados contra a
política de valorização do salário mínimo.

Como lembra o DIAP (Departamento In-
tersindical de Assessoria Parlamentar), a
ladainha patronal é sempre e a mesma:
contra os avanços, dizem que tal medida
trará crise, desemprego e quebradeira.

A Conticom se reuniu na semana pas-
sada com o presidente e diretores da

Abimóvel (Associação Brasileira das In-
dústrias do Mobiliário) para debater uma
pauta comum - a ser entregue ao governo
federal - que acelere o crescimento do em-
prego e da renda no setor como contra-
partidas sociais à ampliação do crédito e
à redução do IPI (Imposto sobre Produtos
Indutrializados) das chapas de madeira.

ACÚMULO - “A idéia vem sendo
construída há algum tempo e está pauta-

da no entendimento comum com os em-
presários do setor de que precisamos nos
organizar melhor para fortalecer a cadeia
produtiva”, declarou o presidente da Con-
ticom, Waldemar Pires de Oliveira.

COMPROMISSO  -  Segundo Walde-
mar,  “há o compromisso de lutarmos con-
juntamente por mais crédito para a indús-
tria moveleira e pela redução de impostos
sobre a sua principal matéria-prima, que
são as chapas de madeira, o que impulsio-
nará as vendas, ampliará as contratações

e valorizará os salários. Em vez de retra-
ção, de involução, nós queremos fazer a
roda da economia girar para frente”.

PERCENTUAL - Na reunião com a Con-
ticom,  o presidente da Abimóvel, José Luiz
Diaz Fernandez, avaliou que uma vez ga-
rantido crédito para a compra de móveis,
no valor de 10% da moradia no Programa
Minha Casa, Minha Vida, a indústria
moveleira rapidamente estará no topo,
destacando-se entre as que mais empre-
gam e valorizam a sua mão-de-obra.

A Conticom saiu na frente desde o pri-
meiro momento em defesa da reativação
do setor moveleiro, pautando o debate no
Ramo sobre a necessidade de um projeto
específico, semelhante ao PAC (Progra-
ma de Aceleração do Crescimento).

Com este propósito foram realizados
dois seminários: em Curutiba, no começo
de abril, e em Campinas, no início de ju-
nho, onde as principais lideranças sindi-
cais do país aprofundaram sua compre-
ensão sobre a necessidade de investir no
fortalecimento da pujança do mercado in-

terno, como resposta aos impactos nega-
tivos da crise internacional.

PAUTA  -  Entre outras propostas de-
fendidas pela Conticom estão o investimen-
to na indústria de móveis e madeira de
5% dos recursos que serão destinados
pelo PAC à construção de um milhão de
casas populares; proibir a exportação de
madeira sem valor agregado; proibir a uti-
lização de madeira não certificada nas
obras de construção; ampliar o Conselho
da Floresta, garantindo a participação das
centrais sindicais; reconhecimento da in-

salubridade e da periculosidade para os
trabalhadores do setor moveleiro; rotular
e identificar os preceitos com risco à saú-
de dos trabalhadores da madeira; criar
novos centros técnicos de formação de
mão-de-obra para o segmento, com parti-
cipação dos Sindicatos de trabalhadores;
garantir a representação dos trabalhado-
res do setor no debate nacional e interna-
cional sobre móveis e madeira, bem como
seu custeio; e dar atenção especial ao
Mercosul, com isonomia salarial e de di-
reitos entre os trabalhadores da região.

SEMINÁRIOS NACIONAIS EM CURITIBA E CAMPINAS DETALHARAM PAUTA



A indústria da construção civil foi a res-
ponsável pela geração de 32.175 pos-

tos de trabalho em julho, com crescimento
de 1,6%, alavancando os demais setores
da economia, apontam os dados do Ca-
dastro Geral de Empregados e Desempre-
gados (Caged), divulgados terça-feira (18)
pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O Brasil criou 138.402 vagas formais
em julho de 2009, o melhor saldo registra-
do no ano e o quarto maior da série histó-
rica. No acumulado do ano, o saldo é de
437.908 postos.

“É o sexto mês seguido com registro
de aumento do número de vagas formais
no país. Só em janeiro, houve queda do
número de vagas, que foi negativa em
101.748 postos”, informou o ministro

INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO GERA MAIS DE 32 MIL NOVAS
VAGAS EM JULHO E ALAVANCA O CRESCIMENTO DO PAÍS
Este é o melhor saldo registrado no ano e o quarto maior da série histórica, aponta o Caged

Carlos Lupi, frisando que o total de ad-
missões registradas em julho foi de 1,398
milhões, enquanto o de demissões foi de
1,259 milhões.

CONVENÇÃO 158 - Na avaliação da
Conticom, da CUT e das demais centrais,
os números falam por si e reforçam a cam-
panha pela ratificação da Convenção 158
da OIT (Organização Internacional do Tra-
balho) que coíbe a demissão imotivada.
“A Convenção 158 foi enviada pelo presi-
dente Lula ao Congresso e precisa ser
ratificada, pois a atual legislação é muito
branda e flexível com os empresários, que
demitem sem critério para contratar tra-
balhadores para a mesma função com
valores menores”, denunciou o presidente
da Conticom, Waldemar de Oliveira.

PLR -  Por outro lado, disse Waldemar,
“com o setor em plena evolução, vendo a
crise pelo retrovisor, cresce a capacidade
de pressão dos trabalhadores, trazendo a
perspectiva da PLR (Participação nos Lu-
cros e Resultados) como algo bastante
palpável e concreto. Temos de aproveitar
o bom momento para garantir direitos e
ampliar conquistas. A hora é agora”.

SETORES - A agricultura foi o segundo
setor a empregar mais, com 29.483 pos-
tos gerados, aumento de 1,75%. Com um
crescimento de 0,21% na comparação
com o mês anterior, o setor de serviços
vem em terceiro lugar,  com a criação de
27.655 postos, seguido pelo setor de co-
mércio, que criou 27.336 postos, ou
0,39% a mais do que o do mês anterior.

CUT SE SOLIDARIZA COM O
MST E REPUDIA ASSASSINATO
DE TRABALHADOR SEM-TERRA

Diante do bárbaro assassinato de
um trabalhador sem-terra pela Polícia
Militar no Rio Grande do Sul,  durante
ação covarde e truculenta de despejo
de área ocupada em latifúndio impro-
dutivo no município de São Gabriel, a
Central Única dos Trabalhadores lan-
çou nota oficial de solidariedade ao
MST, que reproduzimos abaixo:

NOTA OFICIAL
Assassinato de sem-terra no RS é

barbárie que não pode ficar impune.
Banir da política quem ataca, fere e
mata trabalhadores

A CUT Nacional repudia o horror pra-
ticado pela Brigada Militar do Rio Gran-
de do Sul nesta sexta, dia 21. O as-
sassinato do trabalhador sem-terra El-
ton Brum da Silva, durante a desocu-
pação da fazenda improdutiva Southall,
em São Gabriel, é uma barbárie de
grandes proporções, típica da filosofia
do governo tucano no Rio Grande do
Sul, que trata o povo a pontapés e
criminaliza os movimentos sociais.

Os culpados não podem ficar impu-
nes. O episódio, mais um numa triste
sequência histórica, deve servir de
exemplo para que o Brasil acabe de
vez com essa obscura forma de lidar
com os conflitos sociais.

Defendemos a reforma agrária como
forma legítima de distribuição de ren-
da, justiça social e combate ao latifún-
dio. Queremos ver banidos da política
administradores públicos que colocam
o aparato do Estado para atacar, ferir
e matar trabalhadores.

Artur Henrique,
presidente nacional da CUT

REVISTA PROJETAR DEBATE HABITAÇÃO
SOCIAL E O DIREITO À MORADIA DIGNA

A Conticom come-
çou a distribuir às suas
cinco Federações e 85
Sindicatos, que repre-
sentam 436 mil traba-
lhadores em todo o
país, a Revista Proje-
tar, focada especial-
mente no tema da ha-
bitação social e sobre
como ter acesso a ser-
viços gratuitos para o
projeto, a reforma e a
ampliação do imóvel.

 Para a Conticom, é
preciso popularizar o
conhecimento da Lei
11.888, de 24 de de-
zembro de 2008, pois
assegura às famílias de baixa renda o
direito social à moradia, à assistência
técnica pública gratuita. A importante ini-
ciativa se soma ao programa “Minha
Casa, Minha Vida” e contribuirá para
resgatar uma dívida histórica do Estado
com o povo brasileiro, fortalecendo o com-
bate ao déficit habitacional de cerca de
oito milhões de moradias.

SOMATÓRIA - Conforme o presiden-
te nacional da CUT, Artur Henrique, “a

publicação envolveu
diversas entidades e li-
deranças cutistas
comprometidas com o
desejo de que todo ci-
dadão de baixa renda
possa acessar, onde
estiver morando, atra-
vés da Prefeitura local,
serviços públicos de
qualidade, por meio de
arquitetos, engenhei-
ros e profissionais da
construção civil, com
o fim de melhorar sua
condição de moradia”.

CONQUISTA -
Para Artur, a lei fede-
ral 11.888, deve ser

festejada, como toda conquista: “Multi-
pliquem essa ideia, divulguem aos seus
amigos, parentes e interessados em re-
formar, ampliar ou construir uma casa
ou ainda na sua comunidade que preci-
sa desses serviços ou de uma regulari-
zação fundiária. Faça dessa revista um
instrumento de luta pela melhoria da qua-
lidade de vida na cidade e no campo e,
principalmente, pela cidadania plena do
povo brasileiro”.

90  DO DÉFICIT HABITACIONAL ESTÁ CONCENTRADO NAS
FAMÍLIAS QUE GANHAM ATÉ TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS

Waldemar e a capa da Projetar

A Proposta de Emenda Constitucional
(PEC) da Moradia Digna, defendida pela
Conticom e pelos movimentos sociais,
vem ganhando apoio de parlamentares e
empresários, a fim de combater o déficit
habitacional, concentrado nas famílias que

ganham até três salários mínimos. Pela
proposta, pelo menos 2% da arrecada-
ção total da União e 1% das receitas
dos Estados e Municípios serão dispo-
nibilizadas para aquisição, construção,
melhoria e reforma da moradia.


