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PARALISAÇÃO EM RONDÔNIA ARRANCA ANTECIPAÇÃO
DA
DATA-BASE
E
REVISÃO
DOS
ACORDOS
COLETIVOS
Greve iniciada no dia 17 de junho teve fim no dia 30 sem desconto dos dias parados e várias vitórias
A

pós duas semanas de greve os operários da construção dobraram o Consórcio Santo Antônio Civil (CSAC) e a
Camargo Correa em Rondônia, responsáveis respectivamente pelas Usinas de
Santo Antônio e Jirau, garantiram antecipação da data-base de setembro para julho, não desconto dos dias parados e pagamento integral do mês.
ENCONTRO - Na última quinta-feira (1º
de julho), na sede do sindicato patronal,
foi realizada a primeira reunião sobre a negociação do Sindicato dos Trabalhadores
da Indústria da Construção (STICCERO)
com a Camargo Correa e o CSAC. A negociação faz parte dos compromissos que
garantiram o retorno das atividades na Usina de Santo Antônio no dia anterior (quarta-feira) e representa uma importante conquista para os trabalhadores das duas Usinas, pois todos os itens negociados serão retroativos a esta data.
ACERTO - O prazo previsto para conclusão das negociações, que terá na fase
final a mediação do Ministério Público do
Trabalho (MPT), é de 20 dias. No próximo
dia 21 serão realizadas assembleias nas
duas Usinas, quando os companheiros
darão a palavra final sobre a proposta que
for negociada. Participaram da reunião diretores do STICCERO e da Conticom/CUT
e uma comissão de representantes dos
trabalhadores. A Camargo Correa foi representada por Fidelis Diniz e o Consórcio Santo Antônio por Antonio Cardilli.
PAUTA - Entre as principais reivindi-

Acima, greve na Usina de Santo Antônio: ousar lutar, ousar vencer!
cações estão: aumento salarial, não trabalho aos sábados, intervalo maior para
as refeições, redução da baixada (visita à
família) que atualmente é de seis meses,
pagamento de mais horas extras, presença de representante do STICCERO dentro dos canteiros de obras, ampliação da
assistência médica, do vale alimentação
(cesta básica) e da Participação nos Lucros e Resultados (PLR).

Pressão ajuda as negociações

CONTICOM/CUT PARTICIPA DE ENCONTRO INTERNACIONAL DE
JOVENS LIDERANÇAS DA CONSTRUÇÃO E DA MADEIRA DA ICM
Lideranças da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias da
Construção e do Mobiliário (Conticom/
CUT) participaram recentemente do encontro internacional de jovens lideranças
da madeira. O evento aconteceu em São
Paulo, nos dias 22 e 23 de junho, e contou com a participação de jovens sindicalistas da Argentina, Brasil, Chile,
Paraguai e Uruguai vinculados à Internacional da Construção e da Madeira (ICM).
PERSPECTIVAS - Conforme Vilmar
Osovsky, diretor de Formação do Sindicato de São Bento do Sul/SC, após in-

termináveis anos de abandono, sem qualquer apoio governamental em nosso país,
o setor envelheceu e os salários foram
rebaixados. “Agora, com os novos canteiros de obras, com o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o Minha
Casa, Minha Vida, as construções já programadas para a Copa do Mundo e as
Olimpíadas, temos novas perspectivas.
Daí a necessidade de debatermos o Primeiro Emprego no setor, a qualificação dos
jovens, o estudo e a manipulação das novas tecnologias, a fim de potencializar a
ação sindical com resultados concretos”.

DESAFIOS - Para Vilmar Osovsky, a
questão da juventude deve ser encarada
como um desafio para o conjunto dos sindicalistas do nosso país e também como
prioridade no Cone Sul, pois a renovação
política é essencial para dar maior dinamismo e garantir a continuidade de gestões comprometidas com a luta para ampliar direitos e conquistas. A integração e
a troca de experiências sobre a realidade
específica deste segmento, declarou, "serve como um estímulo para continuarmos
nossa caminhada em defesa da categoria e de toda a classe trabalhadora".
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MAIS UMA MENTIRA TUCANA: SERRA FAZ PROPAGANDA
ENGANOSA USANDO O FAT E O SEGURO DESEMPREGO
Matéria publicada no jornal Hora do Povo esclarece a fraude do candidato demotucano à Presidência

A

campanha de José Serra (PSDB) tem batido na tecla de to, ao financiamento de Programas de Desenvolvimento Econôque foi ele o responsável pela emenda à Constituinte que mico, esses últimos a cargo do Banco Nacional de Desenvolvipropiciou a criação do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e mento Econômico e Social - BNDES.
que ele também teria sido o grande responsável pela criação do
Fomos então pesquisar a data exata da criação do FAT (FunSeguro Desemprego. “Foi o Serra que criou o maior patrimônio do de Amparo ao Trabalhador) já que Serra diz que foi uma emendos trabalhadores brasileiros, o FAT, Fundo de Amparo ao Tra- da sua que propiciou a criação do fundo. Está lá nos anais da
balhador. Ele criou também o Seguro deCâmara. O FAT foi criado pelo Projeto
semprego”, repetiu várias vezes o locude Lei nº 991, de 1988, de autoria do
tor do programa do PSDB, levado ao ar
deputado Jorge Uequed (PMDB-RS). O
esta semana na TV.
projeto diz textualmente: “DISCIPLINAA
Ele mesmo também não se cansa
CONCESSÃO DO SEGURO DESEMde alardear aos quatro cantos. “Fui o
PREGO, NA FORMA QUE ESPECIFIautor da emenda à Constituição brasiCA, E DETERMINA OUTRAS PROVIleira que instituiu o que veio a ser o FunDÊNCIAS. NOVA EMENTA: REGULA O
do de Amparo ao Trabalhador, o FAT”.
PROGRAMA DO SEGURO DESEM“O Fundo, hoje, é o maior do Brasil e é
PREGO, O ABONO SALARIAL, INSTIpatrimônio dos trabalhadores brasileiros,
TUI O FUNDO DE AMPARO AO TRAe financia o BNDES, a expansão das
BALHADOR - FAT, E DA OUTRAS PROempresas, as grandes obras, os cursos
VIDENCIAS”.
de qualificação profissional, o salário dos
INSISTÊNCIA - Como José Serra
pescadores na época do defeso”, diz.
seguia insistindo em afirmar que foi ele
“Graças ao FAT, também, tiramos o
o autor da lei que criou o FAT, fizemos
Seguro Desemprego do papel e demos
então uma extensa pesquisa nos arquia ele a amplitude que tem hoje”, repetiu
vos da Câmara dos Deputados da décao tucano na Convenção Nacional do PTB.
da de 80 e 90. Lá confirmamos que José
CHOQUE DE REALIDADE - Mas, a
Serra não está falando a verdade. Ele
realidade dos fatos não confirma as afirapresentou o projeto de lei nº 2.250, de
mações de José Serra e nem as de sua José Serra, o candidato de FHC 1989, com o objetivo de criar o Fundo
campanha. O Seguro Desemprego não teve nada a ver com sua de Amparo ao Trabalhador. Foi apresentado em 1989. Portanto,
atuação parlamentar. Ele foi criado pelo decreto presidencial nº não foi na Constituinte, como ele diz. O seu projeto tramitou na
2.283 de 27 de fevereiro de 1986, assinado pelo então presiden- casa e foi considerado PREJUDICADO pelo plenário da Câmara
te José Sarney. O seguro começou a ser pago imediatamente dos Deputados na sessão do dia 13 de dezembro de 1989.
após a assinatura do decreto presidencial. O ex-presidente José
O resultado da tramitação pode ser visto no link da Câmara
Sarney já havia desmentido as declarações do tucano em rela- Federal: (http:// www. camara. gov.br/internet/sileg/
ção ao Seguro Desemprego. “Não sei de onde ele [Serra] tirou Prop_Detalhe.asp?id=201454). Os deputados consideraram o proque criou o seguro-desemprego. O seguro foi criado no meu go- jeto prejudicado pelo fato de já ter sido apresentado o PL 991/
verno. Na época, ele [Serra] era secretário de Economia e Pla- 1988, de autoria do deputado Jorge Uequed (PMDB). Ou seja, um
nejamento do governador Franco Montoro”, explicou o senador.
ano antes de Serra já havia a proposta de criação do FAT.
Depois, a Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro
Nem o FAT foi criado por Serra e nem o Seguro Desemprego
de 1988, determinou em seu art. 239, que os recursos proveni- “saiu do papel” por suas mãos, como afirma a sua propaganda.
entes da arrecadação das contribuições para o PIS e para o A campanha tucana sobre Serra ter criado o FAT e “vestir a caPASEP fossem destinados ao custeio do Programa do Seguro misa do trabalhador” está, portanto, toda ela baseada numa farDesemprego, do Abono Salarial e, pelo menos quarenta por cen- sa e numa mentira.

PESQUISA APONTA QUE CONSTRUÇÃO
CRESCEU PELO 4º MÊS CONSECUTIVO
Pesquisa realizada entre 31 de maio e 22 de junho, com
376 empresas pequenas, médias e grandes de 24 estados e
do Distrito Federal aponta que as indústrias do setor de construção civil registraram em maio - pelo quarto mês consecutivo – crescimento no ritmo de produção. A informação consta
da Sondagem da Construção Civil, divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).
OTIMISMO - O indicador de evolução do nível de atividade no setor subiu para 55,8 pontos em maio ante os 53,9
pontos de abril. Índices acima de 50 pontos indicam expectativa positiva dos empresários.
O nível de atividade também ficou acima do usual para
maio, alcançando 55,6 pontos. Em abril, estava em 53,8 pontos. As pequenas empresas obtiveram destaque na sondagem, pelo desempenho que tiveram, avançando dos 49,9 pontos registrados em abril – o que indica estabilidade na atividade – para 54,3 pontos em maio, o que indica expansão.

TRIBUNAL MUDA REGRAS PARA PAGAMENTO
DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) adotou uma nova
norma sobre cláusulas que devem constar nos programas de
Participação nos Lucros e/ou Resultados (PLR), que impede a
empresa de condicionar o pagamento do benefício ao fato de o
trabalhador estar vinculado à empresa na data prevista para o
pagamento. Agora, a empresa deve pagar a parcela de forma
proporcional aos meses trabalhados.
PROPORCIONAL - Segundo a adequação à orientação
jurisprudencial 390 promovida pelo tribunal, o pagamento deve
ser feito de forma proporcional, uma vez que “o ex-empregado
concorreu para os resultados positivos”.
A Lei 10.101, de 2000, estabelece as regras gerais para a
PLR, como a periodicidade mínima de seis meses e máxima
de dois anos e a obrigatória intermediação dos Sindicatos.
Mas, como forma de desestimular pedidos de demissão, é
comum os acordos condicionarem o pagamento somente aos
empregados que estiverem na empresa. Com a nova orientação do TST, esta cláusula deve ser suprimida dos acordos.

