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CONTICOM E LÍDER DO GOVERNO NO CONGRESSO QUEREM REDUÇÃO
DO IPI E GARANTIA DE SALÁRIO DE EMPREGO NO SETOR DA MADEIRA
Senadora Ideli Salvati empenhada em estender ao segmento medida que garantiu 60 mil empregos em todo o país

Dobrando a intransigência e o arrocho
patronal, os trabalhadores da construção
civil de Pernambuco foram à greve e, após
24 horas de pressão, arrancaram reajuste
de 9% no salário.

A paralisação que teve início na manhã
de quinta-feira (29) foi encerrada após reu-

OBRAS PARALISADAS EM PERNAMBUCO. CATEGORIA ARRANCA AUMENTO DE 9%
que antes de sentir a força da mobilização
da categoria oferecia míseros 3%, foi obri-
gado a pedir água.

Os pisos-salariais dos trabalhadores
praticados anteriormente ao acordo eram
de R$ 675,83, para profissionais, e R$
511,50, para ajudantes.

nião realizada na Superintendência Regi-
onal do Trabalho e Emprego. Durante o
encontro, o Sindicato dos Trabalhadores
da Construção Civil (Marreta) aceitou a pro-
posta de 9%, apresentada pelo Sindicato
da Indústria da Construção Civil de
Pernambuco (Sinduscon-Pe). O patronato,

Nesta reta final pela aprovação da Pro-
posta de Emenda Constitucional (PEC) da
Moradia Digna, a campanha precisa ser
reforçada, a fim de garantirmos colher o
maior número possível de assinaturas.

No dia 13 de outubro, a Comissão Es-
pecial da Câmara Federal aprovou a PEC
que estabelece que durante os próximos
vinte anos serão destinados 2% das re-

ATENÇÃO ESPECIAL NA COLETA DO ABAIXO-ASSINADO DA MORADIA DIGNA
ceitas da União e 1% das receitas dos
estados, do DF e dos municípios ao Fun-
do de Habitação de Interesse Social. A
medida é uma reivindicação histórica dos
movimentos populares que lutam pela
Reforma Urbana e deverá ir a Plenário, ain-
da sem previsão.

Para o secretário de Formação da Con-
ticom/CUT, Waldir Mauricio da Costa Fi-

lho, o abaixo-assinado em apoio à PEC é
decisivo para que o plenário referende a
posição. "A medida vai beneficiar toda a
sociedade brasileira, mas também trará
muitos avanços para a nossa categoria,
que ganha ainda mais importância, já que
esta vinculação constitucional garantirá,
além de moradia digna, emprego, salário
e direitos para milhões de operários.

TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM DERRUBA SALÁRIO EM ATÉ 50%
O deputado federal e ex-presidente da

CUT Vicente Paulo da Silva denunciou
que “a terceirização é um instrumento que
precariza as relações de trabalho, reduz
salários e prejudica os trabalhadores”. O
deputado ressalta que a aprovação do Pro-
jeto de Lei 1621/07, que proíbe a terceiri-
zação nas atividades-fim das empresas
é uma questão de justiça.

“Na produção de um carro, por exem-
plo, a atividade-fim da montadora é cons-
truir carro, então ela não pode terceirizar
o serviço de torneiro mecânico. Assim
como uma empresa de ônibus não pode
terceirizar o motorista”, explicou, desta-
cando que trabalhadores terceirizados
recebem salário 50% menor.

LACUNA  - Conforme Vicentinho, “no
Brasil, não existe uma legislação especí-

fica que regule a terceirização”. Ele expli-
ca que “a Súmula 331 do TST é hoje a prin-
cipal referência jurídica no assunto e esta-
belece que a contratação por empresa in-
terposta é ilegal, à exceção do trabalho tem-
porário, serviço de vigilância, conservação/
limpeza e os serviços especializados liga-
dos à atividade-meio da tomadora”.

ARMAÇÃO -  No entanto, prosseguiu,
“nos últimos anos, a terceirização tem
avançado das atividades de apoio para
áreas habitualmente relacionadas à ativi-
dade principal da empresa. A suposta re-
dução de custos tem sido acompanhada
muitas vezes de diversos problemas tra-
balhistas, entre os quais: redução de pos-
tos de trabalho; redução de remuneração
e benefícios, incremento de jornadas; in-
salubridade; aumento de acidentes de tra-

balho; redução fraudulenta de custos,
com a subordinação direta e pessoal do
empregado terceirizado à empresa con-
tratante; ausência de responsabilidade
subsidiária e solidária da empresa con-
tratante, entre outros”, afirma.

MOBILIZAÇÃO-  As centrais pressio-
nam pela aprovação do documento e de-
nunciam outro projeto que trata da ter-
ceirização, e que também está em tra-
mitação: o PL 4330/04, do deputado San-
dro Mabel, baseado no PL 4302/98, do
FHC, retirado de tramitação pelo presi-
dente Lula. O projeto 4330/04 não limita
os serviços que podem ser destinados a
uma empresa terceirizada, e também não
determina que as empresas que terceiri-
zam os serviços sejam responsáveis pe-
las obrigações trabalhistas.

A Conticom/CUT e a líder do governo no
Congresso, senadora Ideli Salvatti (PT/

SC), estão empenhadas em estender a re-
dução do IPI (Imposto sobre Produtos In-
dustrializados) para o setor da madeira, pro-
porcionando manutenção da mão-de-obra,
valorização dos salários e fortalecimento
da economia do segmento.

Em junho a senadora foi homenageada
pela Abramat (Associação Brasileira das
Indústrias de Materiais de Construção), por
sua atuação a favor da redução do IPI para
os produtos da construção civil. O presi-

dente Lula atendeu o pedido da líder do
governo e reduziu para zero o IPI incidente
sobre novos materiais de construção.

No mesmo mês, a senadora Ideli defen-
deu a criação do Movelcard, uma linha de
crédito para os trabalhadores mobiliarem
as suas casas. A ideia foi apresentada du-
rante reunião entre o secretário-executivo
do Ministério da Fazenda, Nelson Macha-
do, e representantes dos setores de mó-
veis. O setor moveleiro pediu então, oficial-
mente, para que as empresas fossem in-
cluídas na lista das que tiveram redução

sobre o IPI. A proposta permanece em aná-
lise no Ministério da Fazenda.

Ao lado da senadora, a Conticom tam-
bém defende que estados e municípios se
integrem à desoneração promovida pelo
país, incluindo a preocupação com o salá-
rio e o emprego dos seus trabalhadores. A
ideia foi apresentada ao presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, que anunciou a prorro-
gação da isenção do IPI para veículos e
eletrodomésticos da chamada linha bran-
ca (geladeiras, fogões e máquinas de la-
var) e para materiais de construção.



Nesta semana, após o feriado prolongado, o Escritório
de Brasília da CUT realiza panfletagem nos gabinetes de
todos os deputados e senadores em defesa da aprovação
do acordo construído entre as centrais e o governo federal
para aumento real das aposentadorias e mudanças nas
regras previdenciárias. O material que será distribuído aos
parlamentares é uma cartilha editada pela CUT (disponí-
vel em pdf no www.cut.org.br), intitulada "Mudanças nas
Aposentadorias. Saiba Mais".

COBRANÇA - "O objetivo dessa ação no Congresso é
reivindicar aos parlamentares que o projeto de lei que tra-
duz nosso acordo seja apreciado e aprovado com a maior
urgência possível. Além disso, vamos explicar e defender
o conteúdo do acordo, que traz muitas melhorias e avan-
ços em relação ao que temos hoje", explica Antonio Lis-
boa do Vale, diretor executivo da CUT e um dos coorde-
nadores do Escritório de Brasília.

CUT VAI AO CONGRESSO DEFENDER ACORDO PARA AUMENTO
REAL DOS BENEFÍCIOS E NOVAS REGRAS PREVIDENCIÁRIAS

O Projeto de Lei que dispõe sobre o
horário sindical (PL nº 6257/09), espa-
ço gratuito para as centrais sindicais no
rádio e na TV, a exemplo do horário con-
cedido aos partidos políticos, já foi
protocolado na Câmara Federal.

A ideia partiu da CUT e teve o apoio
imediato do deputado Vicentinho (PT-
SP), que elaborou o projeto e o encami-
nhou ao Congresso. “O objetivo do pro-
jeto é estender o ‘direito de antena', hoje
previsto na Constituição Federal aos
partidos políticos, também às centrais
sindicais, assegurando espaço na mídia
convencional e, sobretudo, no rádio e
na TV”, declarou Vicentinho.

Conforme o parlamentar, o PL prevê
que os programas produzidos pelas cen-
trais sindicais deverão ser transmitidos
por rádio e televisão para discutir temas
de interesse de seus representados, in-
formar sobre a atuação da associação
sindical e divulgar a posição da entida-
de em relação a temas político-comuni-
tários. O tempo destinado às inserções,
a exemplo do horário destinado aos par-
tidos políticos, será concedido a cada
central proporcionalmente ao número de
sindicalizados nos sindicatos a ela
filiados, conforme índices do Ministério
do Trabalho, estabelecidos por lei.

“Enquanto os meios de comunicação
no Brasil não forem democratizados,
não haverá democracia em nosso país”,
afirmou a secretária nacional de Comu-
nicação da CUT, Rosane Bertotti. Ela
avalia que “a apresentação do projeto é
o primeiro passo para que algumas mu-
danças comecem a ocorrer no sistema
de comunicação brasileiro, que há dé-
cadas, necessita de mudanças subs-
tanciais, como a elaboração e
implementação de um novo marco
regulatório - que para ser verdadeiramen-
te democrático, deve ser construído em
conjunto com a sociedade civil”. “São
propostas que a CUT e importantes en-
tidades do movimento social levarão à
Conferência Nacional de Comunicação
que acontece em dezembro deste ano.
O horário sindical é uma dessas pro-
postas e o PL 6257/09 chega para for-
talecer nossa luta”, declarou.

PL SOBRE ACESSO GRATUITO
DAS CENTRAIS AO RÁDIO E TV
É PROTOCOLADO NA CÂMARA

VITÓRIA CUTISTA
EM DOURADOS-MS

O Sindicato dos Trabalhadores da
Construção Civil de Dourados, o se-
gundo maior da categoria no Mato
Grosso do Sul, foi conquistado pela
CUT na semana passada. A vitória
amplia ainda mais a representativi-
dade da Central no Estado, escolhi-
da para dirigir a luta por melhores
condições de vida e trabalho.

As centrais sindicais CUT,
CGTB, CTB, Força Sindical,
NCST e UGT encaminharam
coletivamente às suas bases
informações a respeito da or-
ganização da 6ª Marcha da
Classe Trabalhadora, que será
realizada no próximo dia 11 de
novembro, em Brasília.

PAUTA - As reivindicações
conjuntas deste ano, que a
Conticom solicita que sejam
divulgadas amplamente pelas
Federações e Sindicatos
filiados, são as seguintes: Re-
dução da Jornada de Trabalho
para 40 horas; Valorização do
salário mínimo - aprovação do
PL 01/07; Ratificação da con-
venção 151 da OIT - negocia-
ção no serviço público; Ratifi-
cação da convenção 158 da OIT
- contra a demissão imotivada;
Não a precarização - retirada dos PLS de
terceirização - 4302/98 e 4330/04; Contra o
trabalho análogo ao escravo - aprovação da
PEC 438/01.

ORIENTAÇÕES -  Abaixo seguem algu-
mas orientações para manter a unidade de
ação das centrais sindicais: 1 -  A Concen-
tração será às 7 horas no Estádio Mané
Garrincha; 2 - A Coordenação da Marcha será
integrada por 20 companheiros e companhei-
ras de cada central, com camiseta única,
identificando como ORGANIZAÇÃO, da cor
azul marinho; 3 - Entre o caminhão de som
e a faixa de abertura estarão dois responsá-

veis pela Organização por central; 4 - Em
cima do caminhão de som estarão dois re-
presentantes por central; 5 - A Marcha deste
ano será organizada por colunas de três com-
panheiros (as) de cada central, lideradas
pelos presidentes de cada central. Com isso,
queremos garantir a unidade, a organização
e o sucesso da marcha; 6 - A coordenação
solicita que os Sindicatos orientem as traba-
lhadoras e os trabalhadores das suas bases
para comparecerem com capa de chuva e
protetor solar (kit marcha); 7- A alimentação
dos participantes da Marcha ficará por conta
de cada Central ou Sindicato.

CONTICOM PARTICIPA DE ENCONTRO DA ICM NA ARGENTINA
SOBRE AÇÕES FRENTE ÀS MULTINACIONAIS DA CONSTRUÇÃO

De segunda a quarta-feira (2 a 4 de no-
vembro), a Conticom/CUT participa em
Buenos Aires de um encontro convocado
pela Internacional da Construção e da Ma-
deira (ICM) para debater ações conjuntas
do sindicalismo da região frente às

multinacionais. Com a crise internacional
pegando forte nos países centrais, várias
empresas estrangeiras têm investido na re-
gião e precisam ter suas práticas discipli-
nadas, a fim de que respeitem direitos e
garantam padrões salariais dignos.

Campanha aponta benefícios das 40 horas para o
trabalhador: mais esporte, lazer e convívio familiar

6ª MARCHA DA CLASSE TRABALHADORA
ESTÁ CHEGANDO A HORA. CONFIRA AS ORIENTAÇÕES


