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FEDERAÇÃO SOLIDÁRIA DE SP FORTALECE AÇÃO DE BASE
E ARRANCA REAJUSTE DE 8,01% PARA TODAS AS FAIXAS

A Federação Solidária da Construção
do Estado de São Paulo arrancou na se-
mana passada reajuste de 8,01% para
todas as faixas, Piso Salarial de R$ 829,40
para servente, R$ 990,00 - oficial e R$
1.209,71 - montagem, além de um expres-
sivo aumento de 19% no tíquete-refeição,
elevado a R$ 12,50.

Conforme o presidente da Federação,
Admilson Lúcio Oliveira, o resultado posi-
tivo foi obtido com paralisações de três
horas em cada cidade, comandadas pela

Mobilizações e paralisações por cidade também garantem aumento de 19% no tíquete refeição, que vai a R$ 12,50,

Na última sexta-feira (14), após oito
dias de paralisações, negociações e as-
sembléias, os operários da construção
do Espírito Santo voltaram ao trabalho
com seus direitos garantidos.

O reajuste salarial foi de 9,25% para
quem recebe até R$ 3.779,99 e reajuste
de 7,4% para quem recebe mais de R$
3.780,00. Metade do plano de saúde será
custeado pelo trabalhador e os outros
50% pela empresa e será implantado a
partir de outubro.

ALIMENTAÇÃO - O cartão alimenta-
ção agora está no valor de R$110,00 para

caravana de mobilização da entidade.
“Após entregarmos a pauta para o
patronato, descentralizamos as ações e
colocamos pressão desde a base. Foi isso
o que nos permitiu dar este salto de qua-
lidade”, comemora Admilson, lembrando
que a nova direção assumiu com o com-
promisso de avançar no número de cida-
des cobertas com o acordo.

COMPROMISSO - “Nos compromete-
mos em ampliar para mais duas e conse-
guimos quatro: São José dos Campos,

Bauru, Botucatu e Jacaréi. Estamos no
caminho correto”, sublinhou.

De acordo com o presidente da Fede-
ração Solidária, a partir de agora será ser-
vido um lanche da tarde nos canteiros de
obras e a cesta básica de 36 quilos será
entregue na casa do trabalhador.

Além disso, o acordo estabelece que
todas as empresas deverão fazer um se-
guro de vida em grupo para os trabalhado-
res e foram mantidas todas as cláusulas
da Convenção Coletiva anterior.

os operários da construção, com  reajus-
te de 10% para os da montagem. Os tra-
balhadores com mais de 12 meses de con-
trato (contados a partir da data da Con-
venção), receberão o aviso indenizado, se
não houver registro de falta injustificada.
Todo Oficial será considerado Oficial Ple-
no, com dois anos de experiência com-
provados na CTPS, com curso específico
na função ou com certificado.

O trabalhador terá no cartão Sintraconst
um crédito de até 20% do salário, a ser
descontado no próximo contra-cheque. Os
trabalhadores poderão compensar 50%

dos dias parados em função da greve.
Fica a critério dos trabalhadores de-

cidirem quando irão compensar os dias
não trabalhados, sem prejuízos na Par-
ticipação nos Resultados, no aviso inde-
nizado, nas férias e no fornecimento da
alimentação.

Quanto à participação nos resultados,
ficou garantido que todos os trabalhado-
res participrão dos lucros, seguindo sa-
lário base de cada profissão com
percentual definido de acordo com os re-
sultados das construtoras.  A nova Con-
venção começa a valer já em maio.

APÓS 8 DIAS, GREVE NO ESPÍRITO SANTO CONQUISTA 9,25%

TERÇA-FEIRA (18) É DIA DE MOBILIZAÇÃO E
PARALISAÇÃO PELAS 40 HORAS SEMANAIS

Com a finalidade de ampliar a pressão sobre os parlamentares e o presidente da
Câmara Federal, Michel Temer, para que coloquem a PEC da redução da jornada na
ordem de votação, a Conticom estará participando ao lado dos cutistas de todo o
país, na próxima terça-feira (18), do Dia Nacional de Mobilizações e Paralisações.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC 231/95) que reduz a jornada de traba-
lho de 44 para 40 horas semanais sem redução de salários e aumenta o adicional de
hora extra de 50% do valor normal para 75%, tramita no Congresso Nacional há 15
anos, onde encontra-se parada. Daí a necessidade do nosso empurrão coletivo.

SOMATÓRIA - As manifestações ocorrerão de forma descentralizada, com o
conjunto das categorias, nas mais variadas regiões do Brasil, atrasando a entrada
de turnos, paralisando parcial ou integralmente as empresas, fazendo atos de rua,
atividades nos locais de trabalho, nos centros urbanos, nas áreas rurais.

“Vamos às ruas para mostrar aos parlamentares que estamos mobilizados pela
redução da jornada e que não aceitaremos outra resolução que não seja a inclusão
imediata do projeto na pauta de votação”, explica Artur Henrique, presidente da CUT.

MAIS DE DOIS MILHÕES DE EMPREGOS - Segundo avaliação do Dieese (De-
partamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) a redução da
jornada vai inserir mais de 2 milhões de pessoas no mercado, com um aumento de
apenas 1,99% nos custos de produção. Como em média, o peso do gasto com a
mão de obra é de 22%, os custos mal alcançariam os 24%.

CUT HOMENAGEIA
WALDEMAR

Reunião da Executiva Nacional da CUT
realizada em Brasília na semana passada
fez uma bela e mais do que justa homena-
gem ao companheiro Waldemar de Olivei-
ra, presidente da Conticom/CUT, falecido
recentemente. Garra, determinação de luta
e companheirismo do líder foram ressalta-
dos pelos presentes, em meio à emoção.



DIEESE COMPROVA: INVESTIMENTOS PÚBLICOS TURBINAM
OBRAS E ALAVANCAM SALÁRIO E EMPREGO NA CONSTRUÇÃO

“O aumento da oferta de crédito por
intermédio dos bancos públicos, as
isenções fiscais sobre materiais de

construção e os investimentos públicos em
infraestrutura e em habitação popular são
exemplos de medidas que beneficiaram o
segmento da construção em 2009”, com-
prova estudo do Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos Socioeconômicos
(Dieese) divulgado na terça-feira (11).

Em contraposição à tragédia do perío-
do neoliberal, marcado pela inação do Es-
tado, financeirização e a subserviência ao
estrangeiro, que aprofundou o arrocho sa-
larial e alastrou o desemprego, o estudo
constata a ação do governo para fazer fren-
te à desaceleração provocada pela crise
internacional. “O conjunto de medidas go-
vernamentais para estimular a economia
auxiliou a sustentação e até mesmo per-
mitiu a ampliação do nível ocupacional em
diversos setores, em especial na constru-
ção”, sublinha o Dieese.

AVANÇOS - Apesar da crise, o desem-
penho do setor durante 2009 se explica
por “um conjunto de medidas adotadas
pelo governo”, tais como a “redução da taxa
básica de juros, ampliação de linhas de
financiamento habitacional, o programa
Minha Casa, Minha Vida, manutenção e
ampliação do programa de recuperação da
infraestrutura, conhecido como PAC (Pro-
grama de Aceleração do Crescimento)” e
às “obras necessárias devido a eventos
internacionais que acontecerão no país”.
Neste último ponto cabe ressalva para
duas vitórias obtidas pelo Brasil durante o
governo Lula: a realização da Copa do
Mundo de Futebol em 2014, que aconte-
cerá em 12 cidades-sede (Belo Horizon-
te, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza,
Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio
de Janeiro, Salvador e São Paulo) e as
Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro.

O estudo projeta que “a indústria da

Em contraposição à tragédia do período neoliberal, medidas governamentais aceleram o crescimento

construção, em função do desempenho fa-
vorável, promete ser o motor de crescimento
da economia nos próximos anos”, princi-
palmente devido à ampliação do crédito e
à liberação dos investimentos de longo pra-
zo do PAC, aos quais se somam as obras
da Eletrobrás e Petrobrás. São elementos
que abrem caminho, ajudando a resolver
“gargalos importantes na infraestrutura so-
cial, urbana, logística, etc.”.

Para o coordenador de relações sindi-
cais do Dieese, José Silvestre Prado Oli-
veira,  “são ações que têm efeito irradiador
e tornam o momento propício para atacar
a enorme informalidade e rotatividade do
trabalho, reduzir a duração das jornadas e
regulamentar as horas extras, recuperar os
pisos das categorias”. “As condições são
favoráveis para que os trabalhadores avan-
cem nas conquistas”, sublinhou.

RECORDE - Segundo o Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados (Caged)
do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE),
o saldo de março de 2010 registrou um novo
recorde para o mês, com a geração de
266.415 empregos com carteira assinada,
demonstrando que “o emprego formal vem
refletindo o vigor da retomada da economia”.

No primeiro trimestre foram criados
657.259 postos de trabalho, o maior au-
mento da série histórica do Caged para
os meses de janeiro, fevereiro e março.
Nos últimos 12 meses foram criados
1.720.120 postos de trabalho, número que
projeta um recorde de geração de empre-
gos formais para este ano.

A estimativa da Câmara Brasileira da
Indústria da Construção (CBIC) é que a
cadeia produtiva do setor represente 9,2%
do PIB e seja responsável pela ocupação
de mais de 10 milhões de pessoas. Com
isso, o setor deve crescer 9% em 2010.

TERMÔMETRO - Quando são obser-
vados os dados do comércio varejista am-
pliado, em 2010 o grupo de atividade Ma-
terial de Construção já registra aumento
de 12,2% nas vendas e de 16,4% na re-
ceita nominal. Dados preliminares sobre
a venda do cimento, considerado o princi-
pal “termômetro” do setor, apontam cres-
cimento de 15,7% na venda durante os
três primeiros meses do ano, alcançando
13,55 milhões de toneladas contra 11,71
milhões de toneladas no mesmo período
de 2009.

Tendo por base 68 negociações coleti-
vas da categoria da construção e do mo-
biliário registradas no Sistema de Acom-
panhamento de Salários do Dieese, o es-
tudo apontou que cerca de 94% obtive-
ram aumentos reais em 2009, percentual
levemente inferior aos 97% observados em
2008. Metade das negociações se locali-
zou “nas faixas de ganho real entre 3,01%
e 6% acima do INPC. “Também foram ex-
pressivos os percentuais de negociações
com aumentos reais nos pisos na ordem

“Mais do que comprovar que
estávamos corretos em defender o
PAC contra os ataques de demos e

tucanos, a pesquisa aponta a
necessidade de aproveitar este

momento favorável para avançar
nas conquistas, garantindo mais e
melhores condições de emprego e
remuneração para a categoria”,
afirmou Luiz de Queiroz (foto)

de 1,01% a 2% acima do INPC-IBGE (18%
das negociações) e de 6,01% a 7% aci-
ma (10% das negociações)”.

Em 2009, o valor médio dos pisos sala-
riais observados foi de R$ 580,33, contra
R$ 525,43 do ano anterior, um aumento de
aproximadamente 10%. “Em relação à re-
muneração dos trabalhadores no setor por
unidade da federação, a construção no Bra-
sil paga, em média, R$ 1.282,30. As me-
nores remunerações médias ocorrem em
Roraima (R$ 720,30) e no Acre (R$ 799,10),

enquanto Rio de Janeiro (R$ 1.679,30) e
São Paulo (R$ 1.504,50) possuem as mai-
ores”, apurou o Dieese.

Em alguns estados, a pesquisa revela
que “a remuneração média dos emprega-
dos no setor formal teve crescimento real
significativo, como é o caso de Rondônia
(36,2%), Pernambuco (26,6%), Paraíba
(16,5%), Maranhão (13,3%), e Rio Gran-
de do Norte (13,1%)”, estados que con-
centram grandes obras públicas implan-
tadas através do PAC.

METADE DAS NEGOCIAÇÕES ARRANCARAM AUMENTO REAL ENTRE 3 E 6%

Embora registre o desempenho positi-
vo do setor nos últimos anos, o Dieese res-
salta que ele “não tem se refletido na mes-
ma proporção na melhoria das condições

de trabalho e no rendimento dos trabalha-
dores, com altos índices de informalidade
e rotatividade. As condições de saúde e
segurança também não têm apresentado

grandes avanços, e ainda há uma alta ocor-
rência de acidentes de trabalho, com os
trabalhadores sendo submetidos, muitas
vezes, a condições muito precárias”.

DESEMPENHO POSITIVO NÃO TEM SE REFLETIDO NAS CONDIÇÕES DE TRABALHO


