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SINDICATO DE MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL DO MATO
GROSSO DO SUL NASCE PARA REFORÇAR LUTA DA CONTICOM/CUT
Lideranças de peso, comandadas pelo companheiro Edmaro Fernandes Rosa, se somam para avançar nas conquistas

C

om o apoio da Conticom/CUT,
foi fundado no dia 26 de novembro, em Campo Grande, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
de Montagem e Manutenção do
Mato Grosso do Sul. Com base estadual, a nova entidade representará
os trabalhadores em engenharia consultiva, instalação e manutenção elétrica, instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e de gás, instalação
e manutenção de sistemas de ar
condicionado, de ventilação e refrigeração, e desde logo passará a ter
relevância na estrutura cutista.
REIVINDICAÇÕES - Bandeiras
como a valorização do salário mínimo e dos pisos salariais, a redução
da jornada de trabalho para 40 horas e melhoria das condições de vida
e trabalho dos operários do Ramo
estão entre as prioridades do Sindicato, sob o comando do companhei- Valorização dos pisos, redução da jornada, combate aos acidentes e
ro Edmaro Fernandes Rosa, que melhoria das condições de vida e trabalho são prioridades do Sindicato
presidiu a comissão organizadora. Na
DETERMINAÇÃO - Conforme o secre- ganização sindical para garantir mais emoportunidade, além da leitura e aprovação tário de Finanças da Conticom/CUT, Val- pregos com carteira assinada, salários digdo Estatuto Social, foi eleita e dada pos- demir Oliveira (Popó), “a decisão dos com- nos e direitos. Com unidade e mobilizase à diretoria executiva, ao conselho fis- panheiros do Mato Grosso do Sul de se ção, seguimos em frente rumo a novas
cal e aos suplentes; aprovado o descon- somarem à luta cutista representa um for- conquistas”. Popó saudou ainda a solidato da mensalidade associativa e dada a te estímulo à continuidade das ações que riedade recebida de sindicatos como os
autorização para filiação à entidade de se- vêm sendo desenvolvidas pela Confedera- de São Bernardo do Campo e Bauru, que
gundo grau.
ção. Nosso compromisso é ampliar a or- deslocaram dirigentes até o Estado.

CUT COBRA MAIOR INTERLOCUÇÃO COM FUTURO GOVERNO
Direção da Central também condena discurso de “corte de gastos” adotado pela equipe econômica
investimentos públicos em políticas sociais,
aprofundar a ação do Estado e aplicar maciçamente recursos no desenvolvimento de
setores como a educação e a saúde, a valorização permanente do salário mínimo e
da renda dos trabalhadores.
A conclusão, resultado dos debates realizados na reunião da Executiva Nacional da CUT, realizada em Brasília
na última terça (30) e quarta-feiras (1º)
contraria o discurso que a equipe econômica do futuro governo vem sustentando nos últimos dias.
“Estamos ouvindo o discurso de
que é preciso reduzir os gastos de
custeio, limitar os investimentos nas
políticas publicas e sociais. Ao mesmo tempo, a Dilma, que foi eleita pelo
povo brasileiro, promete erradicar a
Artur: aprofundar a ação do Estado miséria. Para isso, tem de investir na

A eleição de Dilma Rousseff foi
conduzida pela esperança de aprofundar
as mudanças. Entre as expectativas para
o futuro governo, uma vem das promessas que a própria Dilma fez: erradicar a
miséria do Brasil até 2014.
Logo, a única alternativa é ampliar os

educação, na saúde, tem de ter Estado”, comentou o presidente da CUT, Artur Henrique, na abertura da análise de
conjuntura, que seria conduzida pelo coordenador técnico do Dieese, Clemente
Ganz Lúcio, logo depois.
“A Dilma não foi eleita para fazer o
mesmo. Ela foi eleita para aprofundar as
mudanças”, afirmou ainda Artur. Portanto, a CUT deve cobrar do futuro governo,
desde já, a garantia de uma interlocução
permanente, um canal formal de diálogo. “Queremos uma outra forma de enxergar o movimento social e sindical. Eu
não quero discutir só pauta de reivindicações. Eu quero discutir projeto de País.
Nós temos propostas. Queremos ter influência política nos rumos do desenvolvimento”, disse o presidente da Central.
Reportagem de Isaías Dalle
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PRORROGAÇÃO DO IPI DA CESTA BÁSICA DA CONSTRUÇÃO
SEM GARANTIA DE CONTRAPARTIDAS SOCIAIS É TIRO NO PÉ
Artigo do secretário de Políticas Sociais da Conticom, Luiz Carlos de Queiroz, aponta equívocos da medida

A

decisão do governo federal de prorro- ção de facilidades aos empresários a
gar a redução do Imposto Sobre Pro- melhorias concretas nas condições de vida
dutos Industrializados (IPI) para 45 itens e trabalho dos operários do setor, como
da chamada “cesta básica da construção” reivindicado pela Conticom, se anuncia a
por mais um ano, anunciada pelo ministro medida sem qualquer contrapartida socida Fazenda, Guido Mantega, em meio a al. Repito: nenhuma. É verdade que vão
preocupantes declarações de que se es- ajudar o conjunto da população a melhotaria trabalhando “um forte programa de rar sua moradia, mas é mais verdade ainredução de gastos”, nos causa profunda da que as grandes construtoras – que já
estão especulando com os preços dos
estranheza e contrariedade.
Conforme o discurso do ministro, feito imóveis - vão ampliar sua margem de lupara empresários reunidos no 9º Congres- cro, sem qualquer compromisso de valoriso Brasileiro da Construção – zar a relação com as entidades sindicais,
Construbusiness 2010, a desoneração do de avançar nas condições de trabalho
IPI entra em vigor já no dia 1º de janeiro. A existentes.
E qual é a realidade do operário da
medida, que já havia sido tomada no passado, foi mantida em 2009 com o objetivo construção? Vale lembrar que apenas em
de combater os impactos negativos da cri- 2009 foram registrados 58,2 mil acidense financeira internacional, tendo benefi- tes no ramo e que o valor médio dos pisos
salariais da categoria, conciado outros setores,
forme o Dieese, foi de R$
como o automotivo.
“É inconcebível que
580. Vale lembrar que
Naquele momento, a
uma iniciativa de
quem constrói os paláciConfederação Nacional
dos Trabalhadores nas Intamanha importância os e arranha céus é obridústrias da Construção e econômica e social não gado a viver em cortiços
a se deslocar durante
da Madeira (Conticom/
seja melhor debatida ou
horas diárias – no caso de
CUT), afirmou que via
com a categoria que
São Paulo mais de quatro
como inconcebível que ini- até a periferia das granciativa de tamanha imporestá entre as mais
des cidades, onde vive
tância econômica e social
prejudicadas pela
com sua família em
não tivesse sido melhor
vergonhosa
palafitas e favelas, sendo
debatida com a categoria.
terceirização, pela
alvo preferencial da violênAfinal, sabidamente, o
cia. Vale lembrar que esoperário da construção
precarização e pela
homens e mulheres de
está entre os mais prejuepidemia de doenças tes
mãos calejadas não são
dicados pela vergonhosa
ocupacionais”
estatística, mas as princiterceirização da mão de
pais vítimas – com nome
obra, pela precarização
das relações de trabalho, pela epidemia de e sobrenome - do crônico déficit habitacidoenças ocupacionais, pela multiplicação onal, estimado em 5,8 milhões de domicíde lesões, mutilações e mortes nos can- lios, que representa 10,1% das moradias
teiros de obra. Verdadeiros crimes que po- do país.
Pela última Pesquisa Nacional por
deriam ser evitados com a contratação de
mais auditores, com o acompanhamento Amostra de Domicílio (PNAD, do IBGE),
sindical nas fiscalizações, com penas mais de 2008, o ramo empregava 6,9 milhões
duras para combater a impunidade. Em de trabalhadores e trabalhadoras, o equisuma, com maior presença do Estado, com valente a 7,5% da população ocupada
(92,39 milhões). A maioria dos ocupados
o reforço do seu caráter público, coletivo.
Então, em vez do Estado assumir ple- do ramo é composta por empregados por
namente seu papel, vinculando a libera- conta própria (39,2%) e pelos sem cartei-

Luizinho: decisão “inconcebível”
ra de trabalho assinado (24,6%). Do total
de ocupados, apenas 28,5% tinham carteira assinada. Nos dois últimos anos,
principalmente pelos investimentos em
obras de infraestrutura realizados pelo
Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC), com o Minha Casa, Minha Vida,
entre outras importantes ações sociais
que os neoliberais chamam de “gasto”,
temos avançado.
Embora ainda de alcance limitado, tais
melhorias possibilitaram que a ação sindical potencializasse conquistas e elevasse o patamar dos pisos, dos direitos, dos
acordos e convenções. Realidades que
poderiam ser bem mais avançadas se o
Estado brasileiro vinculasse a liberação de
recursos públicos, muitos deles do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
a contrapartidas sociais. E fiscalizasse. E
ficasse em cima. E punisse exemplarmente
quem descumpre o acordado.
Neste momento de crescimento do
setor, vitaminado de perspectivas
alvissareiras, como a realização da Copa
do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de
2016, tomar uma medida como a isenção
do IPI sem garantir contrapartidas é um
tiro no pé, colocando o Estado não como
peça chave no desenvolvimento, mas de
mero caudatário do capital. Com isso,
novamente, perdemos uma enorme oportunidade para avançar.

JUSTIÇA DO TRABALHO RECONHECE MAIS UMA VEZ: STICCERO É QUEM
REPRESENTA TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO EM RONDÔNIA
Após a decisão da 1ª Vara da Justiça do Trabalho do dia 10 de novembro
garantir a titularidade do Sindicato dos Trabalhadores na Indústrias da Construção Civil do Estado de Rondônia (STICCERO) sobre a representatividade
da categoria, agora é a vez da 2ª Vara atender aos reclamos da categoria.
A dra. Isabel Carla de Mello Moura Piacentini, titular da 2ª Vara do Trabalho de Rondônia, refutou a maneira irregular e criminosa que foi formado e
estabelecida a diretoria do Sintrapav, a entidade divisionista, antecipando
em tutela a garantia de que todos os trabalhadores da construção civil em
Rondônia sejam representados única e exclusivamente pelo STICCERO.
A decisão da Justiça faz com que as grandes conquistas dos operários
Assembleia do Sticcero: categoria unida das Usinas, capitaneadas pela mobilização do STICCERO, sejam mantidas.

