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PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO 2: GOVERNO
FEDERAL CONSTRUIRÁ MAIS DE DOIS MILHÕES DE MORADIAS
Investimentos chegarão a R$ 1,59 trilhão, anunciou Dilma

Após assinar acordo na Superinten-
dência Regional do Trabalho com o Sin-
dicato dos Trabalhadores da Construção
Civil, Montagem e Manutenção de Ca-
maçari (Sindticcc), sexta-feira (26), a di-
reção do sindicato patronal resolveu vol-
tar atrás e apostar no impasse, desmo-
ralizando a palavra empenhada e docu-
mentada. Na segunda-feira (29), quando
os operários voltaram para trabalhar, en-
contraram as obras fechadas e outras
inclusive cercadas por policiais militares.

AVANÇOS - O acordo firmado por re-
presentantes das construtoras MCE,

MIP, Odebrecht e Penaf, diretores do sin-
dicato patronal, colocou fim a uma greve
de 17 dias e garantiu aumento salarial de
10% mais abono de R$ 250,00, totalizan-
do um reajuste de 14%. Um terço dos dias
parados seria pago pelas empresas e dois
terços pelos trabalhadores.

SURPRESA - “Uma vez feito o acordo,
fomos para as obras defendê-lo. Como a
categoria aprovou, demos por encerrada
a paralisação. Quando fomos trabalhar, as
obras encontravam-se trancadas e até
com policiamento, deixando os trabalha-
dores nas ruas. Ninguém entendeu nada”,

relatou José Gomes de Alcântara, diri-
gente do Sindticcc e da Conticom. Alcân-
tara explicou que com 12 dias de greve já
havia sido fechado o acordo em toda a
área industrial do pólo petroquímico, be-
neficiando sete mil trabalhadores da base.
Posteriormente, com a mobilização de
outros seis mil operários, foi garantido o
aumento para os das demais obras.

AGORA - O Sindticcc está mobilizan-
do o Ministério Público, Prefeitura e par-
lamentares para que se somem à pres-
são sobre o sindicato patronal, a fim de
que  cumpra o documento assinado.

CAMAÇARI-BA: APÓS 17 DIAS DE GREVE, PATRÕES ASSINAM ACORDO E VOLTAM ATRÁS

Pesquisa realizada pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI) revelou expan-
são no nível de atividade da construção
civil em fevereiro. No mês, o indicador che-
gou a 53,2 pontos, contra 50,5 pontos em
janeiro. Pelos critérios da pesquisa, quan-
do os indicadores superam 50 pontos sig-
nificam aumento do nível de atividade.

A entidade apurou também que os em-
presários do setor estão otimistas quanto
aos resultados de todo o primeiro semes-
tre. O levantamento foi realizado com 365
empresas - 193 de pequeno porte, 133
médias e 39 grandes.

Já a pesquisa mensal de emprego do
Sindicato da Indústria da Construção Civil

do Estado de São Paulo e da FGV mos-
trou aumento de 2,55% nas contratações
em janeiro em comparação a dezembro:
contratação de mais 62.755 trabalhado-
res com carteira assinada, chegando a
2,519 milhões. No Brasil, a região Nordes-
te foi responsável pela maior expansão
(3,29%), seguida pela região Sul (2,91%).

PESQUISA DA CNI APONTA CRESCIMENTO ACELERADO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

“O PAC não é uma sigla, uma
cifra ou uma lista de obras. Não é

um canteiro de obras.  É uma
realização humana”, afirma Dilma

O presidente Lula e a ministra-chefe
da Casa Civil, Dilma Rousseff, lança-

ram no dia 29 de março a segunda etapa
do Programa de Aceleração do Crescimen-
to (PAC2), em cerimônia que reuniu mais
de mil lideranças, entre governadores, pre-
feitos, parlamentares e representantes das
centrais sindicais, movimentos sociais e
empresários.

AVANÇOS - A ministra Dilma anunciou
invstimentos que alcançarão a cifra dos
R$ 1,59 trilhão e a construção de mais de

PAC2 reforça parceria entre Estado-sociedade

dois milhões de moradias populares, com
investimentos que chegarão a R$ 282,8
bilhões no setor. Na primeira edição do
programa, lançado em janeiro de 2007, es-
tavam previstos investimentos de R$ 503,9
bilhões até 2010. Deste total, foram apli-
cados até agora R$ 403,8 bilhões.

VITÓRIA - De agora até o final do ano,
informou o presidente Lula, serão conclu-
ídas as obras do PAC 1, ao mesmo tem-
po em que vão sendo estruturados os pro-
jetos do PAC 2. “Já aprendemos como fa-

zer. Agora, vamos inten-
sificar a preparação dos
projetos para fazer mais
rápido e muito mais pelo
povo brasileiro”.

PROGRESSO - Dilma
descreveu o PAC como
uma forma de garantir
bem-estar para a popula-
ção. “O PAC não é uma
sigla, uma cifra ou uma
lista de obras. Não é um
canteiro de obras.  É uma
realização humana”, afir-
mou, sublinhando que é
“uma parceria do Estado
com a sociedade para

gerar felicidade para as pessoas”.
Conforme a ministra, o presidente Lula

implantou no país um outro modelo de
Estado, “é o do Estado indutor, regulador,
que cria condições para que os investi-
mentos sejam feitos e cobra”. “Três ex-
pressões renasceram no governo Lula:
planejamento, investimento e desenvolvi-
mento com inclusão social. Deixamos para
trás décadas de improvisação”, disse.
Segundo Dilma, “este é o Brasil que Lula
recuperou e construiu para todos nós e
que os brasileiros não deixarão mais es-
capar “e que eu espero, vai continuar cres-
cendo com o PAC 2”.


