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CUT REALIZA OCUPAÇÃO DO CONGRESSO NO 7 DE OUTUBRO PELA
REDUÇÃO DA JORNADA, VALORIZAÇÃO DO MÍNIMO E PRÉ-SAL
Na mesma data, movimento sindical promove Jornada Mundial pelo Trabalho Decente

A CUT e  Conticom propuseram à Câ-
mara Brasileira da Indústria da Construção
(CBIC) a elaboração de um compromisso
nacional que assegure emprego decente
em toda as obras que serão geradas a par-
tir da aprovação da Proposta de Emenda
Constitucional 285/2008.

A PEC da Moradia Digna vincula recur-
sos dos orçamentos da União (2%), dos
Estados e Distrito Federal (1%) e dos Mu-
nicípios (1%) para garantir a construção
de casas populares, criando um fundo dis-
ponível por 30 anos com o objetivo de aca-
bar com o carência de aproximadamente
7,2 milhões de moradias.

"Nossa ideia inicial é construir algo se-
melhante ao acordo nacional na cana-de-
açúcar, assinado em junho por represen-
tantes dos trabalhadores, empresários e
governo federal e que prevê direitos traba-
lhistas para os cortadores de cana”, expli-
cou o vice-presidente da CUT José Lopez
Feijóo, que esteve presente ao encontro
das centrais sindicais com a CBIC e teve a
iniciativa de lançar o desafio.

CONTICOM E CUT PREPARAM ACORDO NACIONAL PARA GARANTIR DIREITOS
DE QUEM TRABALHAR EM OBRAS GERADAS PELA PEC DA MORADIA DIGNA

"A CBIC já topou", informou o presi-
dente da Conticom, Waldemar de Olivei-
ra. "O que está faltando agora é instituir
um pequeno grupo para elaborar o texto-
base do acordo nacional e preparar a as-
sinatura", frisou. Para Waldemar, fechar
um acordo desse porte pode criar um novo
padrão nas relações de trabalho no setor,
para além das obras que serão geradas
após a PEC da Moradia Digna. A CUT e a
Conticom já assinaram acordo nacional,
de menor extensão, e que está em vigor.

A elaboração de novo acordo nacional
demonstra que tanto a CUT e a Conticom
quanto o setor empresarial apostam na
aprovação da emenda constitucional.
"Mas isso não vai acontecer sem pres-
são popular", declarou Waldemar, frisan-
do a necessidade da coleta de assinatu-
ras em apoio ao projeto. Na previsão da
Conticom, a PEC deve ir ao plenário do
Congresso Nacional até o final do ano.

Participou também da reunião de ne-
gociação com a CBIC o secretário nacio-
nal de Organização, Jacy Afonso de Mello.

A apovação da PEC da Moradia Digna depende cada vez mais da mobilização das
entidades sindicais e dos movimentos sociais, que devem jogar peso nesta reta final
divulgando o mais amplamente possível o abaixo-assinado em defesa da iniciativa de
combate ao déficit habitacional.

Para participar da campanha acesse a página conticom@conticom.org.br

HORA DE JOGAR PESO NA COLETA DO ABAIXO-ASSINADO

A Central Única dos Trabalhadores
é uma das protagonistas da Jornada

Mundial pelo Trabalho Decente, convoca-
da pela Confederação Sindical Internacio-
nal (CSI) e pela Confederação Sindical dos
Trabalhadores das Américas (CSA) para
a próxima quarta-feira, 7 de outubro.

Neste dia, a CUT estará realizando uma
ação no Congresso Nacional levantando
esta bandeira que, no nosso país, dialoga
com a política de valorização do salário
mínimo e a ampliação de direitos e con-
quistas. A Jornada resgata o princípio fun-
damental da Organização Internacional do
Trabalho (OIT): o trabalho produtivo, ade-
quadamente remunerado, exercido por
homens e mulheres em condições de
igualdade, liberdade, segurança, sem
quaisquer formas de discriminação e ca-

paz de garantir uma vida digna a todas as
pessoas que vivem de seu trabalho.

Para a CUT, este conceito deve se tra-
duzir na ampliação dos direitos, em mais
e melhores empregos, em qualidade de
vida, em desenvolvimento do país com dis-
tribuição de renda, valorização do traba-
lho e respeito ao meio ambiente. Reafir-
mando este compromisso, os cutistas
apresentarão suas propostas aos parla-
mentares. Deputados e senadores serão
convocados a se somar aos projetos que
apontam para a construção de uma socie-
dade justa, democrática e igualitária.

Entre as priopridades da CUT está a
Proposta de Emenda Constitucional (PEC
231/95), que reduz a jornada de trabalho
para 40 horas semanais sem redução de
salário e aumenta para 75% o valor da hora

extra; a transformação da política de va-
lorização do salário mínimo, PL 01/07, em
política de Estado; o controle estatal e
social do petróleo e seus derivados em
todo o território e na plataforma continen-
tal do país; o projeto de lei 1621/07 do
deputado Vicentinho (PT-SP), que propõe
regulamentar a terceirização, com vistas
a combater a precarização do trabalho.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SP
DEBATE O TEMA ÀS 10 H DE TERÇA

A  Assembleia Legislativa de São Paulo
realizará na próxima terça-feira, às 10 ho-
ras, debate sobre a PEC da Moradia Dig-
na com os parlamentares e representan-
tes dos trabalhadores, empresários e da
sociedade civil.

A realização do evento foi aprovada
pela Comissão Especial da Câmara Fe-
deral que estuda a PEC, que determinou
a consulta em todas as regiões.



CUT E VICENTINHO DEFENDEM EM AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA
PL 1621 PARA REGULAMENTAR TERCEIRIZAÇÃO E BARRAR PRECARIZAÇÃO

A CUT e a Conticom tiveram participação destaca-
da na audiência pública da Comissão de Desen-

volvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câ-
mara Federal, realizada quarta-feira (30), para discu-
tir as relações de trabalho em atos de terceirização
no setor privado e em sociedades de economia mista
(PL 1621/07).

Construído em parceria com a CUT, o projeto de lei
1621/07 do deputado Vicentinho (PT-SP) propõe regu-
lamentar a terceirização, com vistas a combater a
precarização do trabalho, explica Denise Motta Dau,
secretária de Relações do Trabalho da CUT Nacional.

HUMANIZAÇÃO - Na avaliação do deputado
Vicentinho, "ficou claro que, da mesma forma que a
PEC da redução da jornada, o PL 1621 busca criar
um mundo do trabalho mais humano, com maior igual-
dade e justiça".

Segundo Denise, "o PL é um contraponto aos pro-
jetos patronais que visam ampliar a terceirização e
institucionalizar um padrão rebaixado de direitos". A
líder cutista problematizou as absurdas diferenças
salariais, de jornada e de proteção à saúde dos tra-
balhadores, argumentando sobre a necessidade de
"romper com o ciclo de precarização, que se
aprofundou no país a partir da década neoliberal de
90". "Necessitamos de uma regulamentação no sen-
tido de garantir igualdade entre os terceirizados e os
contratados diretamente, assim como precisamos es-
tabelecer a responsabilidade solidária das empresas
tomadoras pelos direitos trabalhistas dos trabalha-
dores das prestadoras de serviço", enfatizou.

CONTRADIÇÃO - Embora negando que a
terceirização seja sinônimo de precarização, os repre-
sentantes do empresariado entraram em contradição
ao afirmar que "é melhor um emprego ruim do que ne-
nhum emprego". Na verdade, acabaram abrindo o jogo
ao tentarem responder à defesa cutista da necessida-
de de um projeto de desenvolvimento nacional inclusi-
vo, que vá além do econômico, "que seja social, com
distribuição de renda e gere empregos de qualidade".
Esta concepção que norteia o PL 1621, nas palavras
dos representantes patronais, "é inviável".

CUT E VICENTINHO DEFENDEM EM AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA
PL 1621 PARA REGULAMENTAR TERCEIRIZAÇÃO E BARRAR PRECARIZAÇÃO
Conticom presente, firme e combatente

O vice-presidente da Associação Nacional dos Magistrados do Traba-
lho (Anamatra), juiz Renato Henry Sant'Anna, afirmou na audiência pú-
blica que o PL 1621 é muito bem fundamentado do ponto de vista jurídi-
co, "contemplando as premissas do direito do trabalho". "É importante
proibir a terceirização que diferencia direitos entre os trabalhadores e
atinge a atividade-fim", acrescentou.

ANAMATRA: "É IMPORTANTE PROIBIR A TERCEIRIZAÇÃO
QUE DIFERENCIA DIREITOS ENTRE OS TRABALHADORES”

Deputado Vicentinho (PT-SP) à esq. e Waldemar (Conticom), ao centro

Após pressão da CUT e da Conti-
com, o Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) decidiu aumentar o valor a ser
financiado das moradias do progra-
ma Minha Casa, Minha Vida.

CRITÉRIOS -  De imediato, os mo-
radores de cidades com mais de 250
mil habitantes poderão obter financi-
amento de imóveis no valor de até R$
100 mil. Antes, o valor era de até R$
80 mil. Para os municípios com mais
de 1 milhão de habitantes, o valor a
ser financiado será de até R$130 mil.
Antes, esse teto vigorava somente
nas capitais do Rio de Janeiro, de São
Paulo e no Distrito Federal. “Amplia-
mos a oferta de recurso público ten-
do em vista a realidade do preço de
mercado. Nas grandes cidades os

CONSTRUÇÃO TEM NOVO
RECORDE DE EMPREGO
CONSTRUÇÃO TEM NOVO
RECORDE DE EMPREGO

O nível de emprego da construção bateu
novo recorde em agosto, com 2,260 milhões
de operários com carteira assinada, confor-
me pesquisa mensal do Sinduscon-SP e da
FGV Projetos, divulgada dia 28 de outubro. O
recorde anterior havia sido registrado em ju-
lho: 2,216 milhões. O número de agosto supe-
ra em 2,03% o estoque registrado em julho.

No mês passado, foram criados 44.922 no-
vos empregos com carteira assinada na cons-
trução civil brasileira, o maior volume regis-
trado desde 2000. A cifra foi puxada pelo
mercado imobiliário, que abriu 32.569 vagas.

Em agosto, o estoque de emprego no setor
de construção no Estado de São Paulo era de
641,958 mil trabalhadores, o equivalente a
28,39% do total do País.

imóveis estão mais caros”, decla-
rou o ministro Carlos Lupi.

MERCADO - Como os empresá-
rios também defenderam a medida,
pois serão beneficiados com o au-
mento da clientela, a representação
cutista (Jacy Afonso e Waldemar de
Oliveira) argumentou que, assim
como os custos dos imóveis, as
condições de trabalho devem ser
mais valorizadas nas capitais, abrin-
do o debate sobre a necessidade
de um piso diferenciado em favor
dos operários dos grandes centros.

RACIOCÍNIO - “A lógica é a mes-
ma: se o imóvel é mais caro na ca-
pital, as condições de vida também
são, daí a necessidade dos salári-
os refletirem esta evolução”, ressal-
tou Waldemar.

MINHA CASA, MINHA VIDA: GOVERNO AMPLIA TETO
PARA FINANCIAMENTO DE IMÓVEIS COM USO DO FGTS

“Reafirmamos que a terceirização é uma chaga a ser extirpada dos
canteiros de obras de todo o país, pois representa precarização, assalto
aos direitos e aumento da pressão e do ritmo de trabalho, que multipli-
cam os acidentes, as lesões e as mortes na nossa categoria”, declarou
o presidente da Conticom, Waldemar de Oliveira, ressaltando a impor-
tância dos parlamentares aprovarem a proposta cutista.

TERCEIRIZAÇÃO É CHAGA A SER EXTIRPADA DOS
CANTEIROS DE OBRAS, REAFIRMA A CONTICOM


