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PROJEÇÕES DE CRESCIMENTO DO SETOR PARA 2010 DEVEM
SE TRADUZIR EM ELEVAÇÃO SUBSTANCIAL DOS SALÁRIOS
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BRASIL CRIOU MAIS DE 177 MIL NA CONSTRUÇÃO EM 2009
Apesar da crise internacional, que so-

prou com força desde os países centrais,
o Brasil encerrou 2009 com a criação de
995.110, empregos formais, conforme da-
dos do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged) divulgados no
último dia 20 pelo Ministério do Trabalho.

No início da crise financeira nos EUA,
no final de 2008, vários setores, particu-
larmente as montadoras, promoveram uma
onda de demissões  e só voltaram a con-
tratar a partir de julho do ano passado.
Foi a primeira vez desde janeiro em que as
demissões superaram as contratações.

Naquele mês, o Brasil perdeu 101.748
empregos com carteira assinada e veio se
recuperando ao longo dos meses até re-
gistrar nova queda em dezembro, quando
foram perdidas 415.192 vagas.

Desmistificando a propagando do agro-
negócio, o setor agrícola foi o único que
registrou queda no emprego formal em
2009: 15.369 vagas a menos. O setor de
serviços ganha destaque, com mais de 500
mil novos postos gerados, seguido pelo
comércio com 297.157 mil, construção
civil com 177.185 mil e indústria de trans-
formação com 10.865 mil.

Todas as regiões do Brasil tiveram cres-
cimento no emprego com carteira assina-
da em 2009. O Sudeste teve o maior nú-
mero de vagas criadas, 476.031, enquan-
to no Norte foram abertos 37.241 postos
de trabalho. Apenas os estados do Mara-
nhão e do Amazonas tiveram desempe-
nho negativo na criação de empregos.

SALÁRIO - O salário médio dos traba-
lhadores contratados em 2009 foi maior
do que em 2008, passando de R$ 741,68
para R$ 780,56, um aumento real de
5,24%. Apenas Maranhão e Distrito Fe-
deral tiveram redução neste indicador.

SINDICATO DE CAMAÇARI MOBILIZA POR AUMENTO REAL E REDUÇÃO DA JORNADA

CATEGORIA RECHAÇA MIGALHAS DOS PATRÕES NA PARAÍBA E PREPARA GREVE

O Sindicato dos Trabalhadores na In-
dústria da Construção Civil, Montagem e
Manutenções de Camaçari, Lauro de
Freitas, Dias d'ávila, Mata de São
João,Entre Rios, Catu, Cardeal da Silva,
Pojuca, Araças, Itanagra e Esplanada, na
Bahia, já realizou duas assembleias que
colocaram pressão na Campanha Salarial
2010.

Conforme o coordenador do Sindica-
to, Antônio Ubirajara Santos Souxa (Bira),

a mobilização é fundamental para avan-
çar nas negociações com as empresas e
trazer novas conquistas para a categoria,
como o aumento real e a redução da jor-
nada de trabalho.

O setor da construção na Bahia em-
prega atualmente 116 mil operários e pode
contratar mais 18 mil profissionais, de
acordo com projeções das próprias enti-
dades empresariais, devido aos investi-
mentos governamentais, como o PAC. “O

momento é de crescimento, por isso
estamos defendendo reajuste salarial de
16%, que foi o índice de crescimento do
setor no Estado”, informou Bira.

PISOS - Trabalham atualmente na
base do Sindicato cerca de 25 mil ope-
rários, com os seguintes pisos: Monta-
gem e manutenção, soldador - R$
1.115,00; Encanador industrial - R$
1.019,00; Pedreiro e Carpinteiro - R$
835,00 e Servente - R$ 522,00.

A cara de pau dos empresários da
construção na Paraíba beira o ridículo.
Mesmo diante do incontestável cresci-
mento do setor, tiveram a ousadia de apre-
sentar uma proposta que deixaria o salá-
rio do servente muito pouco acima do mí-

nimo, o que é inteiramente desproporcio-
nal aos lucros que vêm obtendo.

Conforme o diretor do Sindicato de João
Pessoa e da Conticom/CUT, Paulo Mar-
celo de Lima, o ritmo de crescimento é
intenso e já começam a faltar trabalhado-

res qualificados para dar conta das no-
vas obras que surgem. “Nesta situação,
caso os empresários continuem se ne-
gando a repartir o bolo conosco, não nos
restará alternativa senão desencadear o
movimento paredista”, frisou.

A conquista de um Contrato Coletivo Nacional que garanta avanços
nas cláusulas sociais para o conjunto da categoria é prioridade,
destaca o presidente da Conticom/CUT, Waldemar Pires de Oliveira

Realizada semana passada em São
Paulo, a reunião do Secretariado Exe-

cutivo da Conticom/CUT decidiu jogar peso
nas organização e mobilização da cate-
goria para fazer de 2010 o ano das “pro-
fundas transformações no setor”. Mais ain-
da, como afirmou o presidente Waldemar
Pires de Oliveira, “o ano da revolução, da
mudança de cultura na construção”.

“Todos lembram que, no ano passado,
além de enfrentar o empresariado, tivemos
que bater de frente contra uma parcela do
movimento sindical que entrou no jogo dos
patrões e concordava em lançar o peso
da crise internacional nas costas dos tra-
balhadores. Alegavam que, para preservar

empregos, tínhamos de reduzir salários e
direitos. Com  pulso firme e muita luta,
barramos esta tentativa e demonstramos
que o caminho para o desenvolvimento é
justamente o do fortalecimento do merca-
do interno, pois é ele que faz a roda da
economia girar para frente”, destacou.

Segundo Waldemar, muito diferente do
ano passado, agora só se fazem proje-
ções positivas. “2010 é o ano da profunda
transformação da construção. Os investi-
mentos do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC); do Minha Casa, Mi-
nha Vida; o começo das obras de infraes-
trutura da Copa e das Olimpíadas refor-
çam a nossa responsabilidade. É hora de

levantar a categoria para conquistar o que
é nosso de direito. Um ponto fundamental
que precisamos assegurar nesta caminha-
da é o Contrato Coletivo Nacional para toda
a categoria, garantindo benefícios e avan-
ços nas cláusulas sociais”.

Durante o período neoliberal, denunciou
Waldemar, a categoria foi extremamente
penalizada com o crescimento da infor-
malidade, da terceirização e da precari-
zação. “O tempo está a nosso favor e pre-
cisamos saber aproveitar, reforçando nos-
so compromisso de luta para garantir a
valorização de salários e direitos; para re-
duzir as extensas jornadas de trabalho,
responsáveis pelo grande número de aci-
dentes de trabalho, que lesionam, muti-
lam e matam. A pauta é extensa, mas se
atuarmos coletivamente, rapidamente as
vitórias começarão a aparecer”, concluiu.



 “O enorme número de vítimas (fala-
se em até 200 mil mortos, e milhões de
desabrigados em um país de 8 milhões
de habitantes) e a amplitude da destrui-
ção que sofreu a região de Porto Prínci-
pe, capital do país, é o resultado das
carências e precárias condições de in-
fraestrutura e das habitações, em uma
situação em que o desemprego atingia
mais de 60% dos trabalhadores e os sa-
lários são de miséria, enquanto o gover-
no do Haiti pagava mensalmente milhões
de dólares de dívida externa. O fato de
não haver hospitais, nem meios de trans-
porte, nem serviços públicos organizados,
não é um fenômeno ‘natural’, é o resulta-
do de uma política aplicada anos a fio
sob a disciplina do Fundo Monetário In-
ternacional (FMI) e em benefício das
grandes potências que apoiaram a dita-
dura Duvalier até 1981 e depois o golpe
de Estado que tirou do poder o presiden-
te Aristide em 2004”, esclarece.

CONTRA OCUPAÇÃO MILITAR  NORTE-AMERICANA DO HAITI, CUT
DEFENDE SOLIDARIEDADE E ANULAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA

No documento, “a CUT toma posição
pela anulação imediata da dívida externa
do Haiti pelos países credores e pela de-
volução total da indenização paga à Fran-
ça pelo Haiti quando da sua emancipa-
ção; pela abertura de fronteiras dos paí-
ses aos quais os cidadãos haitianos quei-
ram chegar; pela solidariedade e ajuda
material com respeito à dignidade do povo
irmão do Haiti; retirada de condicionantes
para a ajuda externa, reafirmando que é
necessário ter como objetivo o de restituir
ao povo haitiano a sua soberania, com o
fim das ocupações militares estrangeiras”.

MOBILIZAÇÃO -“Conclamamos os sin-
dicatos filiados, ramos e CUTs estaduais
a contribuírem com depósitos no Banco

do Brasil, Agência 3324-3 conta corren-
te 956251-6 (SOS Sindical Haiti), encar-
regando-se a CUT nacional de fazer che-
gar às organizações sindicais com as
quais mantém relação os donativos. Pro-
pomos também a organização de briga-
das de trabalhadores cutistas para aju-
dar na reconstrução do Haiti, em especi-
al do movimento sindical haitiano. A CUT,
além de assumir sua responsabilidade
na ajuda direta ao movimento sindical
haitiano, se declara disposta a participar
de iniciativas unitárias, com outras cen-
trais e movimentos populares, para re-
forçar a solidariedade aos trabalhadores
e ao povo do Haiti neste momento difí-
cil”, conclui a nota.

SOS SINDICAL HAITI - Banco do Brasil
 Agência 3324-3 - Conta Corrente 956251-6

A Coordenação dos Movimentos Soci-
ais (CMS), que reúne CUT, MST, UNE,

UBES, entre outras entidades populares,
definiu a realização de duas assembleias
durante o Fórum Social Mundial – 10
anos, em Porto Alegre, no dia 29 de janei-
ro, na Usina do Gasômetro, e no Fórum
Social Temático de Salvador, no dia 31,
no Ginásio dos Bancários.

Ambos os eventos contarão com a par-
ticipação de lideranças dos trabalhadores
da construção, como de Camaçari-BA e
Novo Hamburgo-RS, que se somarão à
mobilização pela construção de um outro
mundo, mais do que possível, necessá-
rio, frente à guerra, à devastação da natu-
reza e a pilhagem realizada por grandes
bancos e multinacionais.

No encontro, a CMS também decidiu
convocar para o dia 31 de maio, em São
Paulo, uma grande assembleia nacional
dos movimentos sociais, que antecederá
a Conferência Nacional da Classe Traba-
lhadora, convocada pelas centrais sindi-
cais para o 1º de junho na capital paulista.

BARRAR O RETROCESSO! - “Neste
ano haverá o confronto eleitoral entre pro-
jetos distintos para o país, o que eleva a
responsabilidade do protagonismo das for-
ças democráticas e populares na disputa
política e ideológica contra o retrocesso
neoliberal”, declarou o veterano dirigente
cutista e petroleiro Antonio Carlos Spis.
Ao mesmo tempo, destacou, “este será o
momento de lutarmos por avanços mais
profundos na construção de um projeto na-

cional de desenvolvimento sustentável,
com distribuição de renda e valorização
do trabalho”.

Na avaliação da CMS, “ao lado da defe-
sa do pré-sal, da preservação das redes
de proteção social e das políticas de trans-
ferência de renda, precisamos colocar
pressão pelo fortalecimento do Estado
pelo aumento do poder de compra do sa-
lário mínimo, combate à terceirização e à
precarização de direitos, redução da jor-
nada, aceleração da reforma agrária, re-
forma urbana e educacional, promoção da
igualdade racial e igualdade de direitos.
Precisamos mobilizar a população e sen-
sibilizar a sociedade para que, com auto-
nomia e independência, construamos um
país livre, desenvolvido e soberano”.

SINDICALISTAS E MOVIMENTOS SOCIAIS REALIZARÃO
ASSEMBLEIAS NO FSM DE PORTO ALEGRE E SALVADOR

Reunida no dia 19 de janeiro, em São
Paulo, a Direção Executiva Nacional da
CUT lançou nota oficial em solidariedade
ao Haiti e contra a ocupação estaduniden-
se. “A CUT, que é a favor da soberania do
povo haitiano, observa com inquietação
que a tragédia foi respondida pelo governo
dos EUA com uma verdadeira ocupação
militar. Já são mais de 13 mil soldados
enviados por Washington apetrechados
para a guerra, que hoje praticamente con-
trolam todo o país. O que o Haiti precisa é
de médicos, enfermeiros, engenheiros e
não de tropas de ocupação, seja dos EUA,
seja da ONU”, afirma o documento.

Conforme denúncia das organizações

humanitárias, dos governos do Brasil e da
França, e do Programa de Alimentação da
ONU, a partir da tomada militar pelos
marines do aeroporto da capital, Porto
Príncipe, a prioridade dada pelos EUA foi
a instalação das suas tropas e não o so-
corro às vítimas.

A CUT decidiu iniciar uma campanha
para ajudar na reconstrução do Haiti, dan-
do ênfase ao movimento sindical haitiano
com o recolhimento de fundos entre os
sindicatos brasileiros para serem remeti-
dos às organizações sindicais com quem
mantém relações naquele país.

Em contato com sindicalistas haitianos
que integraram a delegação internacional

ao 10º CONCUT (agosto de 2009), a CUT
foi informada das dimensões da catás-
trofe. “Muitos sindicalistas perderam a
vida, outros tantos tiveram suas casas e
locais sindicais destruídos e o compro-
misso assumido pela nossa central é de
ajudar na reconstrução das organizações
dos trabalhadores e assistir às suas fa-
mílias no Haiti”, destaca a nota oficial,
sublinhando que “a situação atual no Haiti
não é uma fatalidade, é fruto historica-
mente da superexploração e pilhagem
das grandes potencias, como a França
e os EUA, do país que se constituiu na
primeira nação negra independente do
mundo em 1804”.

ANTES DO TERREMOTO, DESEMPREGO NO HAITI JÁ SUPERAVA OS 60%


