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Elaborado com a contribuição do Ministério do
Trabalho e Emprego, projeto será encaminhado à
Casa Civil da Presidência com pedido de urgência

CUT E CENTRAIS APRESENTAM PROJETO QUE GARANTE
DIREITOS A TERCEIRIZADOS E COMBATE A PRECARIZAÇÃO

CONSTRUÇÃO - Informativo da Confederação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores nas Indústrias da Construção e da Madeira.
 Rua Caetano Pinto, 575, 3º andar, Brás, São Paulo-SP, CEP 03041-000. Fone: (11) 2108.9191. Fax: (11) 2108.9192. Edição: Leonardo Severo

Um anteprojeto de lei que regulamenta
a terceirização, combate a precariza-

ção e garante igualdade de direitos aos
trabalhadores terceirizados, foi elaborado
pelas centrais sindicais e pelo Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE) e encami-
nhado à Casa Civil da Presidência com
pedido de urgência. O texto será enviado
ao Congresso Nacional após o Carnaval.

Entre os itens do documento, destaca
o presidente da Conticom/CUT, Waldemar
de Oliveira, está a responsabilidade soli-
dária da empresa tomadora de serviços
com a prestadora de serviços, a impossi-

bilidade de contratação de serviços tercei-
rizados na atividade fim e a exigência da
comprovação de obrigações trabalhistas.
“Precisamos dar visibilidade a esta impor-
tante iniciativa unitária das centrais, que
se vê potencializada pelo apoio do MTE,
dando os argumentos e a sustentação ne-
cessária para que o Congresso concreti-
ze a conquista”, sublinha Waldemar.

Ao receber o Projeto de Lei do Grupo
de Trabalho integrado pela CUT, Força,
CGTB, CTB, NCST, UGT e pela Secreta-
ria de Relações do Trabalho do MTE, o
ministro Carlos Lupi destacou a importân-

cia de se proteger os direitos dos terceiri-
zados, muitas vezes vítimas de inominá-
veis abusos. “Estamos há um ano e meio
lutando para conseguir esta regulamenta-
ção, e, junto com as centrais sindicais,
em unidade, conseguimos concluir este
PL. Este é mais um importante passo para
melhorar a vida dos trabalhadores brasi-
leiros”, ressaltou Lupi.

Conforme o Projeto de Lei, a empresa
tomadora de serviços deverá, “com ante-
cedência mínima de 120 dias, comunicar
à entidade sindical representativa da ca-
tegoria profissional preponderante os mo-
tivos da terceirização, os serviços e ativi-
dades que pretende terceirizar, a quanti-
dade de trabalhadores diretos e indiretos
envolvidos na terceirização e os locais de
prestação de serviços, com cláusulas que
contenham a especificação dos serviços

ENTIDADES SINDICAIS TERÃO PAPEL FUNDAMENTAL NA FISCALIZAÇÃO

O fato da empresa tomadora de servi-
ços ser “solidariamente responsável, inde-
pendente de culpa, pelas obrigações tra-
balhistas, previdenciárias e quaisquer ou-
tras decorrentes do contrato, inclusive no
caso de falência da empresa prestadora de
serviços, referente ao período do contrato”
e também “responsável solidária pelos da-
nos causados aos trabalhadores por aci-
dente de trabalho” contribuirá para dar maior
segurança contratual ao empregado, além
de ajudar a reduzir drasticamente as mor-
tes, lesões e mutilações, principalmente
no setor da construção civil.

Agora, a empresa contratante finalmen-
te terá que se preocupar com a idoneida-
de da prestadora de serviços com quem
faz negócio, pois vai precisar pagar a con-

a serem executados, bem como o prazo
de vigência e o padrão de saúde e segu-
rança compatível com a natureza do tra-
balho e de risco de empresa tomadora de
serviços”.

SEGURANÇA - A fim de garantir segu-
rança jurídica para os trabalhadores - que
muitas vezes ficam sem salário, emprego
e direitos, com o desaparecimento des-
sas “firmas” - as terceirizadas deverão
comprovar que são idôneas, apresentan-

do, entre outros documentos, a Certidão
Negativa de Débito, certificado de Regula-
ridade do FGTS, contrato social atualiza-
do e compatível com a execução do servi-
ço, certificado de capacitação do traba-
lhador para a execução das atividades em
que se exijam treinamento específico e cer-
tidão de infrações trabalhistas, expedida
pelo órgão local do MTE, e certidão nega-
tiva de execução trabalhista, expedida pela
Justiça do Trabalho.

EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇOS SERÁ SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL
ta depois. O projeto também auxiliará no
combate à impunidade, já que, para redu-
zir custos, parte das empresas prestado-
ras de serviços deixa de cumprir a lei e
trata o trabalhador como mercadoria.

MAIS AVANÇOS - O PL estabelece
que são deveres da empresa tomadora de
serviços “garantir e manter ambiente de
trabalho, inclusive seus equipamentos e
instalações, em condições adequadas ao
cumprimento, pela empresa prestadora de
serviços, das normas de segurança e saú-
de no trabalho quando o serviço for exe-
cutado em suas dependências ou local por
ela designado” e “assegurar aos empre-
gados da empresa prestadora de serviços
o acesso às instalações disponíveis, de
forma geral, a seus empregados, no que

se refere à alimentação, transporte, aloja-
mento, atendimento ambulatorial, condi-
ções sanitárias e medidas de proteção à
saúde e segurança”.

Outros dois Projetos de Lei tratam so-
bre o tema, mas desde uma ótica neolibe-
ral, de completa barbárie nas relações de
trabalho: o 4302/1998 de Fernando Henri-
que Cardoso (PSDB-SP) e o 4330/2004 de
Sandro Mabel (PL-GO). O de Mabel se
empenha em isentar as empresas de qual-
quer responsabilidade para com os direi-
tos dos trabalhadores terceirizados, que fi-
cariam inteiramente vulneráveis. O de FHC
amplia a terceirização para o setor públi-
co, permite a terceirização na atividade fim
da empresa e aumenta o prazo do trabalho
temporário para até um ano.
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CONTICOM ALERTA QUE, SEM VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL, PODEM
FALTAR TRABALHADORES NA CONSTRUÇÃO PARA AS OBRAS DA COPA

Em recente entrevista para a Agência
Brasil, o presidente da Conticom/CUt,

Waldemar de Oliveira e o presidente da
Associação Brasileira da Indústria de Ma-
teriais de Construção (Abramat), Melvin
Fox, alertaram que os projetos de obras
da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos
Olímpicos de 2016 poderão ficar compro-
metidos por falta de trabalhadores no se-
tor da construção civil, já que a cada ano
serão necessários mais 600 mil operários
para suprir as necessidades do setor.

Embora haja identidade no reconheci-
mento do problema, há uma divergência
profunda sobre as razões que levam a uma
crescente falta de interesse pela profis-
são. “Infelizmente, a construção civil sem-
pre foi vista pelo trabalhador como forma
de resolver um problema imediato, de po-
der ter um serviço sem ter uma qualifica-
ção”, declarou o presidente da Abramat,
tentando mais uma vez jogar a responsa-
bilidade nas costas dos trabalhadores.

ATENÇÃO - Já a Conticom aponta para
a necessidade de melhoria nas condições

A cada ano serão necessários mais 600 mil trabalhadores para suprir as necessidades do setor
de vida e trabalho, uma vez que o setor é
um dos que pior  remunera, que investe
quantias insignificantes na formação e qua-
lificação e onde o cuidado com a saúde e
segurança é praticamente inexistente.
Isso faz do setor o campeão em aciden-
tes de trabalho, com inúmeras mortes,
lesões e mutilações. Com dois terços dos
operários do setor na informalidade e as
duras condições impostas nos canteiros
de obra, são raros os trabalhadores que
conseguem se aposentar, havendo um de-
sencanto natural com a profissão.

INVESTIMENTO - “O que temos ainda
está dando conta, mas é preciso investir
na formação e na qualificação”, enfatizou
Waldemar, frisando que “se não houver in-
vestimento e valorização da mão-de-obra
pode haver um apagão na construção”.
“Com as Olimpíadas, com o trem-bala,
com o povo exigindo cada vez mais acabar
com o déficit habitacional e, naturalmente,
com o governo incentivando e financiando
o setor, sem dúvida alguma vai faltar mão
de obra em breve”, acrescentou.

A Conticom cobrou das empresas uma
nova cultura, para que os trabalhadores
se sintam atraídos pelo setor.

O Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged) do Ministério do
Trabalho aponta que entre janeiro e no-
vembro do ano passado, a construção ci-
vil gerou 228.151 com carteira assinada,
contra 197.868 de 2008.

EMPREGABILIDADE -  Conforme o pre-
sidente da Abramat, existem atualmente
cerca de 9 milhões de trabalhadores no
mercado da construção civil. Ele reconhe-
ceu, no entanto, que, desse total, dois ter-
ços estão na informalidade e não têm boa
qualificação. “Isso é muito prejudicial, por-
que temos uma mão de obra pouco quali-
ficada, a um custo mais baixo, mas, quan-
do se olham os resultados finais, a produ-
tividade é baixa”, disse Fox, reconhecen-
do - em parte - a necessidade de uma mu-
dança de postura das empresas. Ainda de
acordo com Fox, a perspectiva para os
próximos dois anos no setor é de cresci-
mento entre 7% e 8% ao ano.

As empresas estão obrigadas a re-
meter à entidade sindical a relação no-
minal dos trabalhadores contribuintes da
contribuição sindical profissional. A nota
técnica SRT/MTE/Nº 202/2009 do Minis-
tério do Trabalho foi publicada no Diário
Oficial da União no dia 15 de dezembro.

Segundo o documento, na listagem
que os empregadores deverão encami-
nhar às entidades sindicais deverá cons-
tar, além do nome completo do trabalha-
dor, o número de inscrição no Programa
de Integração Social - PIS, função
exercida, a remuneração percebida no
mês do desconto e o valor recolhido.

A relação pode ser enviada por meio
magnético ou pela internet, ou ainda ser
encaminha cópia da folha de pagamen-

EMPRESAS SÃO OBRIGADAS A REPASSAR AOS SINDICATOS LISTA
DOS TRABALHADORES PAGANTES DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

tos do mês relativo aos descontos, con-
forme entendimento entre o empregador
e a entidade sindical. O prazo é de quin-
ze dias depois de efetuado o recolhimen-
to da cobrança.

A contribuição sindical está prevista
nos artigos 578 a 591 da CLT. Possui
natureza tributária e é recolhida anual e
compulsoriamente no mês de março.
Com isso, trabalhadores de todas as ca-
tegorias têm descontado no holerite o
equivalente a um dia de trabalho.

Tal contribuição deve ser distribuída,
na forma da lei, às confederações (5%),
às federações (15%), aos sindicatos
(60%), às Centrais (10%) e ao Ministério
do Trabalho e Emprego (10%, destinados
ao Fundo de Amparo ao Trabalhador).

Reproduzimos abaixo a íntegra da
nota da CUT em defesa do Programa
Nacional dos Direitos Humanos, da ver-
dade e da justiça:

O Programa Nacional de Direitos Hu-
manos do Governo Federal tem levanta-
do um debate importante na sociedade
brasileira com suas propostas de demo-
cratização e de aplicação dos direitos
fundamentais para amplos setores so-
ciais. Essas propostas alteram o status
quo de quem advoga a manutenção do
silêncio, pois suscita a investigação da
verdade e da justiça sobre os crimes de

lesa-humanidade cometidos por agentes
de estado. Nos países que têm essa má-
cula, isso é mais um direito, é um desejo
legitimo da sociedade e deve ser
implementado pelo Estado.

 Os defensores da tortura alegam que
os dois lados em conflito deveriam ser in-
vestigados. Acontece que os opositores
da ditadura militar já foram punidos, com
sequestros, cárceres clandestinos, estu-
pros, mortes, “desaparecimentos”, prisões,
torturas, exílios forçados. Mesmo dentro
das leis do regime de exceção, foram co-
metidos crimes de lesa-humanidade que

nunca foram investigados. O Brasil é o
único país da América Latina que ainda
não julgou seus torturadores.

 A CUT se soma aos diversos setores
sociais e do governo federal, especial-
mente, com o Ministro Paulo Vannuchi,
na defesa da democratização da socie-
dade brasileira. Banalizar a tortura favo-
rece a continuidade da violência dos
agentes de Estado contra a população
pobre e dos movimentos sociais no país.

Não à impunidade! Que a verdade e
justiça prevaleçam sobre os torturadores!

Central Única dos Trabalhadores

CUT EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS, DA VERDADE E DA JUSTIÇA

O Fórum Social
Mundial (FSM) de
2010, comemorando
seu décimo ano de
existência, aconte-
cerá de forma des-
centralizada em pelo menos 27 eventos re-
gionais, nacionais e locais ao longo do pró-
ximo período.

Abrindo este processo, de 25 a 29 de
janeiro ocorrerá no Rio Grande do Sul o
"Fórum Social 10 Anos: Grande Porto Ale-
gre", um evento regional que terá mais de
500 atividades descentralizadas nas cida-
des de Porto Alegre, Gravataí, Canoas, São
Leopoldo, Novo Hamburgo e Sapiranga.

Os cutistas terão participação desta-
cada no evento, que pode ser acompanha-
do pela página www.cut.org.br

FÓRUM SOCIAL MUNDIAL COMEMORA 10
ANOS COM GRANDE ENCONTRO NO RS


