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Em apenas doze meses, nível de vagas cresceu 15, 29%,
turbina a pressão por mais salários, benefícios e
também por qualificação profissional nos canteiros
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Após muita pressão do Sindicato dos Trabalhadores da
Construção de Curitiba, comandado por Domingos Oliveira
Davide, dirigente da Conticom/CUT, que garantiu uma forte
mobilização da categoria, as empresas Cesbe e R Franco En-
genharia finalmente aderiram ao Acordo Coletivo relativo à obra
de ampliação e manutenção do canteiro Repar- Araucária e
Ultrafértil. O acordo é exclusivo para os trabalhadores da Repar
e garante os seguintes avanços: reajuste de 10% a titulo de
antecipação salarial; adicional de horas extras de 65% de se-
gunda a sábado e de 130% para domingos e feriados; cesta
básica/credito alimentação/ajuda de custo no valor de R$270,00
e abono de R$500,00 que deverá ser pago até 20 de julho.

A mais recente pesquisa sobre a realidade do setor foi divul-
gada na semana passada pelo Sindicato da Indústria da

Construção (Sinduscon) de São Paulo, que aponta um expo-
nencial crescimento de 15,29% do emprego nos últimos doze
meses, o que corresponde ao preenchimento de mais de 351
mil vagas com carteira assinada no país. E a estimativa é de
aceleração, segundo Haruo Ishikawa, diretor do Sinduscon-SP,
para quem, somente no Estado de São Paulo, deverão ser ge-
rados 60 mil novos empregos no setor neste ano.

ALAVANCA - Os números desde já turbinam a pressão por
mais salários e benefícios, mas também colocam responsabili-
dade sobre os governos e patrões para que sejam ampliados
cursos de qualificação profissional em parceria com as entida-
des representativas da categoria. Como aponta a pesquisa, os
canteiros de obras necessitam de carpinteiros, eletricistas e
pedreiros, havendo em São Paulo, por exemplo, sete oportuni-
dades de vaga para cada profissional. Portanto, é hora de remu-
nerar dignamente e investir na formação da categoria dentro do
próprio local de trabalho.

“Em 2010, o PIB da construção civil deverá crescer 9%, aci-
ma do PIB nacional, que ficará em torno dos 7,2%. Até 2005
vivíamos uma fase de queda no número de vagas. De lá para cá,
o crescimento tem sido muito bom a ponto de vivermos um
momento de euforia”, declarou o líder empresarial.

CRESCIMENTO - No primeiro quadrimestre de 2010, o setor
da construção civil já havia crescido 7,87%, na comparação
com 2009. A contratação superou os 193 mil trabalhadores for-
mais, de acordo com a pesquisa. Com este resultado já são
2,65 milhões de trabalhadores contratados com carteira assi-
nada, no setor, em todo o país.

MAIS DE 350 MIL NOVOS EMPREGOS NO SETOR

APÓS PRESSÃO DO SINTRACON-CURITIBA
CESBE E R FRANCO ENGENHARIA ADEREM AO
ACORDO COM TRABALHADORES DA REPAR

A Conticom e a CUT-RO participaram ativamente da
negociação realizada na última terça-feira (6) entre o Sindicato
dos Trabalhadores na Indústria da Construção de Rondônia
(STICCERO) e as construtoras das Usinas de Jirau e Santo
Antônio, garantindo os primeiros avanços concretos para os
operários.

PONTOS ACORDADOS - Já se chegou a uma proposta
de acordo sobre os seguintes pontos da pauta: 1) A Convenção
Coletiva assinada com o Sindicato Patronal SINICON será
aplicada nas Usinas, naquilo que for mais vantajoso; 2)
Promoções, o trabalhador que exercer por três meses uma
função será promovido automaticamente; 3) Substituição, o
empregado que substituir outro por qualquer motivo, receberá
salário igual ao inicial da função do substituído; 3) Garantia
de emprego para trabalhador que está próximo da
aposentadoria; 4) Medicamentos, as empresas e terceirizadas
farão convênio pra compra de medicamentos; 5) Desconto de
alimentação, será reduzido para 1% do Salário Mínimo; 6)

Sindicato e Conticom/CUT na linha de frente Auxílio a filho excepcional, as empresas e terceirizadas
ressarcirão despesas com filhos excepcionais até o limite de
R$ 300,00 por mês; 7) Auxílio funeral, no valor de dois salários
e meio do empregado aos dependentes; 8) Prêmio
aposentadoria, equivalente a 50% do salário base, ao
empregado que se aposentar; 9) Seguro de vida em grupo,
as empresas e terceirizadas concederão seguro de vida aos
empregados no valor de 20 vezes o salário para morte natural
e 25 vezes nos casos de morte ou invalidez por acidente; 10)
Registro de ponto, regulamenta a marcação do ponto para
não trazer prejuízo para o trabalhador; 11) Vigência e Data-
Base, o Acordo Coletivo terá validade de 1º de julho de 2010
até 30 de abril de 2011, retornando a Data-Base para 1º de
maio; 12) O Acordo Coletivo será valido para todos os
trabalhadores que atuam no canteiro de obras, incluindo os de
terceirizados; 13) Presença do STICCERO será garantida
dentro dos canteiros de obra.

A negociação prosseguirá nos próximos dias sobre os pontos
que ainda não foram acordados, como por exemplo: reajuste,
baixada, trabalho aos sábados, horário de refeição, etc.

OPERÁRIOS DE RONDÔNIA CONQUISTAM PRIMEIROS AVANÇOS
NAS NEGOCIAÇÕES COM USINAS DE JIRAU E SANTO ANTÔNIO



As centrais sindicais lançaram mani-
festo conjunto na última quarta-feira

(7) onde alertam a população para que não
se deixe enganar pelas mentiras veicula-
das na rádio e na televisão por José Ser-
ra, candidato de Fernando Henrique e do
PSDB à Presidência da República, a res-
peito de pretensas medidas que teria pro-
posto em prol da classe trabalhadora.

Sob o título “Serra: impostura e golpe
contra os trabalhadores”, CUT, Força,
CGTB, CTB e NCST denunciam que “o
candidato José Serra (PSDB) tem se apre-
sentado como um benemérito dos traba-
lhadores, divulgando inclusive que é o res-
ponsável pela criação do FAT (Fundo de
Amparo ao Trabalhador) e por tirar do pa-
pel o Seguro-Desemprego. Não fez nenhu-
ma coisa, nem outra. Aliás, tanto no Con-
gresso Nacional quanto no governo, sua
marca registrada foi atuar contra os traba-
lhadores”. De acordo com as centrais, “a
mentira tem perna curta e os fatos des-
mascaram o tucano”.

INFORMAÇÃO - Na avaliação dos pre-
sidentes Artur Henrique, da Central Única
dos Trabalhadores (CUT), Miguel Torres
(em exercício), da Força Sindical; Anto-
nio Neto, da Central Geral dos Trabalha-
dores do Brasil (CGTB); Wagner Gomes,
da Central dos Trabalhadores e Trabalha-
doras do Brasil (CTB) e José Calixto Ra-
mos, da Nova Central Sindical dos Traba-
lhadores (NCST), o fundamental é que a
população seja informada, para que
dimensione o tamanho da falsidade que
vem sendo divulgada pelo PSDB.

FALSIFICAÇÃO - “A verdade”, escla-
receram, é que “o seguro-desemprego foi
criado pelo decreto presidencial nº 2.284,
de 10 de março de 1986, assinado pelo
então presidente José Sarney. Sua regu-
lamentação ocorreu em 30 de abril daquele
ano, através do decreto nº 92.608, pas-
sando a ser concedido imediatamente aos
trabalhadores”. Da mesma forma, “o FAT
foi criado pelo Projeto de Lei nº 991, de
1988, de autoria do deputado Jorge Uequed
(PMDB-RS). Um ano depois Serra apre-
sentou um projeto sobre o FAT (nº 2.250/
1989), que foi considerado prejudicado pelo

SERRA: IMPOSTURA E GOLPE CONTRA OS TRABALHADORES
Em manifesto conjunto, CUT, Força, CGTB, CTB e NCST denunciam teorias e práticas do candidato tucano

plenário da Câmara
dos Deputados, na
sessão de 13 de de-
zembro de 1989,
uma vez que o pro-
jeto de Jorge
Uequed já havia sido
aprovado”.

CONSTITUINTE
- Na Assembleia Na-
cional Constituinte
(1987/1988), o can-
didato tucano votou
reiteradamente con-
tra os trabalhadores,
assinala o manifes-
to: “Serra não votou
pela redução da jor-
nada de trabalho
para 40 horas; não votou pela garantia de
aumento real do salário mínimo; não vo-
tou pelo abono de férias de 1/3 do salário;
não votou para garantir 30 dias de aviso
prévio; não votou pelo aviso prévio propor-
cional; não votou pela estabilidade do diri-
gente sindical; não votou pelo direito de
greve; não votou pela licença paternidade;
não votou pela nacionalização das reser-
vas minerais”.

DESQUALIFICADO - Por isso, recor-
dam os sindicalistas, “o Diap (Departamen-
to Intersindical de Assessoria Parlamen-
tar), órgão de assessoria dos trabalhado-
res, deu nota 3,75 para o desempenho de
Serra na Constituinte”. Vale lembrar que
no primeiro turno da Constituinte, o atual
candidato tucano tirou nota 2,50 e, no se-
gundo turno, por se ausentar em várias
votações em que havia votado contra, le-
vou nota 5,0 – o que lhe elevou a média
para 3,75.

GOLPISMO- Já em 1994, diante da
proposta de Revisão Constitucional, lem-
bram as centrais, “Serra apresentou a pro-
posta nº 16.643, para permitir a prolifera-
ção de vários sindicatos por empresa,
cabendo ao patrão decidir com qual sindi-
cato pretendia negociar. Ainda por essa
proposta, os sindicatos deixariam de ser
das categorias, mas apenas dos seus re-
presentados. O objetivo era óbvio: dividir e

enfraquecer os trabalhadores e propiciar
o lucro fácil das empresas. Os trabalha-
dores enfrentaram e derrotaram os ataques
de Serra contra a sua organização, ga-
rantindo a manutenção de seus direitos
previstos no artigo 8º da Constituição”.

INFORMAÇÃO - Conforme o manifes-
to, “é por essas e outras que Serra, en-
quanto governador de São Paulo, reprimiu
a borrachadas e gás lacrimogêneo os pro-
fessores que estavam reivindicando me-
lhores salários; jogou a tropa de choque
contra a manifestação de policiais civis que
buscavam aumento de salário, o menor
salário do Brasil na categoria; arrochou o
salário de todos os servidores públicos do
Estado de São Paulo”.

DESENVOLVIMENTO - “As Centrais
Sindicais brasileiras estão unidas em tor-
no de programa de desenvolvimento naci-
onal aprovado na Conferência Nacional da
Classe Trabalhadora, em 1º de junho, com
mais de 25 mil lideranças sindicais, con-
tra o retrocesso e para garantir a continui-
dade do projeto que possibilitou o aumen-
to real de 54% do salário mínimo nos últi-
mos sete anos, a geração de 12 milhões
de novos empregos com carteira assina-
da, que acabou com as privatizações, que
descobriu o pré-sal e tirou mais de 30 mi-
lhões de brasileiros da rua da amargura”,
conclui o documento.

Assembleia das centrais: 25 mil no Pacaembu

- Não votou pela redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais;
- Não votou pela garantia de aumento real do salário mínimo;
- Não votou pelo abono de férias de 1/3 do salário;
- Não votou para garantir 30 dias de aviso prévio;
- Não votou pelo aviso prévio proporcional;
- Não votou pela estabilidade do dirigente sindical;
- Não votou pelo direito de greve;
- Não votou pela licença paternidade;
- Não votou pela nacionalização das reservas minerais.

COMO O CANDIDATO TUCANO À PRESIDÊNCIA VOTOU NA CONSTITUINTE


