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OPERÁRIOS DAS OBRAS DA PETROBRÁS E DOS SETORES
MOVELEIRO
E
DE
MONTAGEM
INDUSTRIAL
ARTICULAM
AÇÕES
Seminário Nacional realizado em Curitiba reuniu 48 lideranças e aprovou pauta de reivindicação
Com a presença de 48 lideranças
nacionais, a Conticom/CUT realizou nos
dias 1º e 2 de abril, em Curitiba-PR, Seminário que elaborou propostas e articulou demandas dos operários nas
obras da Petrobrás e dos setores moveleiro e de montagem e manutenção.
Em sua palestra o coordenador do
Dieese do Paraná, Cid Cordeiro, fez um
balanço da conjuntura, apresentando
dados sobre a crise internacional e seus
impactos no Brasil. Conforme demonstrou Cid, é boa a perspectiva para o
movimento sindical, cabendo aos dirigentes aproveitar a boa fase do setor
para garantir avanços para os trabalhadores nos canteiros de obras.
Entre os pontos positivos do momento, salientou, encontram-se os investimentos do governo federal com o novo
pacote habitacional, que se somam às
obras do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC), e aos incentivos
fiscais, via redução de IPI, para produtos da cesta básica da construção
civil. “São elementos que, somados,
sem dúvida nos permitem dizer que a
construção civil será a grande responsável pelo crescimento econômico do
país e do aquecimento do emprego”,
declarou.
O tesoureiro da CUT-PR e delegado

Evento realizado na capital paranaense, dias 1 e 2 de abril, aprofundou o
debate e o conhecimento coletivos sobre as especificidades de cada um
dos segmentos e potencializou a ação das lideranças em todo o país
da categoria, Raimundo Ribeiro Santos Filho (Bahia), destacou que o evento
serviu para reafirmar a convicção dos
dirigentes, pela profundidade de análise de contribuições como a do Dieese,
e também para um maior acúmulo organizacional.
EXPORTAÇÃO - O vice-presidente
da Federação das Indústrias do Paraná e representante da Associação Brasileira da Indústria Moveleira (Abimóvel), Ronaldo Duschenes, informou so-

bre os efeitos da retração do mercado
externo para a parcela que exporta, e
a necessidade de maior apoio governamental para que o mercado interno
possa compensar esta queda pontual.
Na avaliação da Conticom, a construção de um milhão de moradias,
como previsto pelo programa habitacional, por si só já vai aquecer o mercado mobiliário, pois quem adquire imóvel novo tem também o desejo do móvel novo.

FORTALECER O MERCADO INTERNO: MULTIPLICAR EMPREGO, SALÁRIO E DIREITOS
“Tiramos uma pauta nacional com
grande perspectiva de um programa semelhante ao PAC para o setor moveleiro,
com contrapartidas sociais e redução de
impostos para recompor o quadro funcional, reduzido pela queda das exportações.
Foi consensuada uma pauta nacional,
com eixos pontuais estratégicos focados
no aumento do emprego, em investimentos do governo e salvaguardas contra a
concorrência desleal, como a da China”,
informou o presidente da Conticom, Waldemar Pires de Oliveira. Conforme os sindicalistas, o momento é propício para discutir alguns tabus dos quais o setor é
vítima, em parte por culpa de alguns empregadores retrógrados e sem ousadia.
Entre os objetivos propostos pelo encontro para o setor moveleiro estão o de
caminhar rumo a um contrato coletivo articulado nacionalmente, Piso Nacional
baseado nos melhores acordos, unifica-

ção da data-base e garantia do manejo
florestal, com o estabelecimento de um
selo verde, envolvendo os sindicalistas
desde a origem até a fábrica de móvel.
AÇÃO - “Queremos envolver desde o
trabalhador responsável pela plantação e
extração da madeira, passando pelos certificadores de floresta até o movimento sindical urbano. Esta é a única forma que
temos para impedir que haja trabalho degradante ao longo da cadeia, unindo numa
ação comum, os Ministérios da Previdência, do Trabalho, da Indústria, Comércio e
Meio Ambiente, entidades sindicais de trabalhadores e empresários para acabar
com qualquer tipo de precarização”, acrescentou Waldemar. Entre as iniciativas importantes, na avaliação da Conticom, encontra-se a do projeto Amigo da Amazônia, onde a sociedade civil mobiliza os
órgãos públicos para a compra de madeira com manejo sustentável.

A questão da qualificação profissional
também foi abordada como fundamental,
mas que deve vir acompanhada de garantias de classificação por formação,
para que o trabalhador não seja mão-deobra qualificada para o exército de reserva do capital, e receba um salário correspondente a sua aptidão.
O problema dos acidentes, das doenças profissionais e das enfermidades causadas por matérias-primas utilizadas nas
construções, como vernizes e tintas, sobre as quais não há estudo suficiente sobre seus impactos no organismo, também foi extensamente debatido. Os sindicalistas defenderam estreitar a relação
com a Fundacentro e os pesquisadores
do Ministério do Trabalho e da Saúde para
buscar soluções.
RESOLUÇÕES - O conjunto da pauta
por segmento será publicada na próxima
edição.
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“AO RECONHECER SINDICATOS DE GAVETA, O MINISTÉRIO DO TRABALHO
ESTÁ DIVIDINDO A CATEGORIA E FORTALECENDO A PRECARIZAÇÃO”
Afirmou Aécio Darli Jesus Leite, presidente da Federação dos Trabalhadores da Construção e da Madeira do ES
O presidente da Federação dos Trabalhadores da Construção e da Madeira do Espírito Santo,Aécio Darli Jesus Leite, afirmou que a legalização de
“sindicatos fantasmas da chamada
construção pesada” pelo Ministério do
Trabalho é uma irresponsabilidade,
pois representa o “reconhecimento de
sindicatos de gaveta, que passam a
existir somente para dividir a categoria e fortalecer a posição dos patrões
com a precarização das relações do
trabalho”.
O fato, esclareceu Aécio, é que tais
entidades estão sendo uma imposição
de grandes empreiteiras como a
Odebrecht e a Camargo Corrêa, que
querem entidades dóceis, que
avalizem os seus desmandos e façam
letra morta os acordos coletivos para

arrancar o couro do trabalhador.
“Não é possível que o Ministério
continue estimulando o fracionamento
sindical com o reconhecimento de uma
segunda entidade, onde já existem sindicatos atuantes, pois além de violar
um princípio constitucional, está prejudicando enormemente os direitos dos
trabalhadores”, assinalou.
SUPREMO - Conforme esclareceu
o sindicalista, já existe decisão do Supremo Tribunal Federal - de quando o
atual ministro Nelson Jobim era presidente - que afirma textualmente não
existir “construção pesada" na legislação sindical brasileira e que numa
eventual disputa deve prevalecer o sindicato mais antigo constituído.
“Não existe construção leve nem
pesada. Os sacos de cimento pesam

50 quilos, assim como é bem pesado
o ferro e as condições insalubres a
que os operários são submetidos. Mas
as grandes empresas não concordam
com a decisão do STF e vem incentivando a criação de entidades sem
representatividade, que uma vez reconhecidas pelo MTE servem apenas
para abrir mão de conquistas e direitos da categoria”, declarou.
Diante disso, frisou Aécio, é fundamental levar a denúncia aos parlamentares nos Estados e em âmbito federal, para que pressionem o Ministério
do Trabalho a rever a sua política de
incentivo a tais desmandos. “Junto com
a Conticom estamos preparando um
grande ato em Brasília para repudiar
este procedimento irresponsável”, concluiu.

CENTRAIS SINDICAIS E MOVIMENTOS SOCIAIS SE UNIRAM DIA
30 DE MARÇO: “TRABALHADOR NÃO VAI PAGAR PELA CRISE!”
Atendendo ao chamado das centrais
sindicais e dos movimentos sociais, milhares de manifestantes foram as ruas das
principais cidades do país no dia 30 de
março, levantando a bandeira do desenvolvimento: "não às demissões; redução
dos juros; redução da jornada sem redução de salários e direitos; reforma agrária,
já; por saúde, educação e moradia; em defesa dos servidores públicos".
Foi um dia de luta, que afirmou a importância do fortalecimento do mercado interno, da capacidade do Estado e do poder
aquisitivo da classe trabalhadora, como a
melhor vacina contra a crise internacional,
cujos impactos ameaçam o país.
"A manifestação foi uma demonstração
de maturidade, de unidade das centrais e
movimentos populares que estão nas ruas
contra as demissões, exigindo medidas
dos governos federal, estaduais e municipais para combater o desemprego e a alta
rotatividade", declarou o presidente nacional da CUT, Artur Henrique. Na sua avaliação, a principal ação contra a crise que
emana do centro do capitalismo é o investimento público: "precisamos de crescimento econômico, geração de emprego e
renda, esta é a saída". A liberação de recursos para empresas em dificuldades,
advertiu, precisa ser criterioso e vinculado
a garantia de contrapartidas sociais,
priorizando o fortalecimento do mercado
interno. Ao condenar a apatia do governo
estadual em SP, Artur denunciou que "diante da crise internacional, Serra vendeu a
última empresa de energia elétrica, vendeu o último banco público, e continua seguindo o fracassado receituário neoliberal,
de entrega e privatização do patrimônio".

Militância cutista ergueu bem alto a bandeira do desenvolvimento

30 MIL NA PAULISTA: MENOS JUROS E E MAIS EMPREGOS
Na capital paulista, os manifestantes se concentraram em frente à sede da
Fiesp, de onde marcharam durante três horas levantando faixas e cartazes por
menos juros e mais empregos. Com paradas no Banco Central, onde denunciaram a política do tucano Henrique Meirelles; e na Caixa Econômica Federal,
onde defenderam investimentos para moradia popular, os manifestantes seguiram em passeata até o Teatro Municipal, onde foi feito o ato de encerramento com as principais lideranças das centrais sindicais e dos movimentos.
Em todo o percurso, o colorido das bandeiras das dezenas de entidades
falou mais alto, deixando claro que os trabalhadores não vão pagar pela crise
do capital financeiro internacional.

