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CAMPANHA POR GANHO REAL DE 10%, PLR E 40 HORAS
MOBILIZA OS CANTEIROS DE OBRAS DO ESTADO DE SP
Operários exigem valorização dos salários para melhor repartição do bolo do crescimento: “A hora é agora!”

TRABALHO DEGRADANTE EM OBRA DO “MINHA CASA” NO INTERIOR PAULISTA

Campinas
quer mais!

Cerca de 300 operários foram encon-
trados na última terça-feira (19)  em con-
dições degradantes de trabalho em obras
do programa Minha Casa, Minha Vida em
Hortolândia (109 km de São Paulo). O
empreendimento inclui vários prédios,
num total de 500 apartamentos e teve re-
cursos da Caixa Econômica Federal.

A obra foi parcialmente embargada pelo
Ministério do Trabalho para melhorias de
segurança já que os fiscais constataram
risco de queda em andaimes e no acesso
a escadas ou torre de caixa d'água. Tam-
bém existiam várias instalações elétricas
irregulares, com fiação exposta.

No alojamento, segundo os auditores,

viviam cerca de 250 trabalhadores, mas
o ambiente seria ideal para, no máximo,
150 pessoas.

A obra é gerenciada pelas empresas
Faleiros e Múltipla, com as quais 25 tra-
balhadores têm vínculo direto. O restan-
te é contratado por cerca de 30 emprei-
teiras.

Suzano
na luta!

Manuel Evangelista de Oliveira (Sucata) comanda mobilização

Com data-base em 1º de Maio, a Cam-
panha Salarial 2011 da construção e

montagem industrial do Estado de São
Paulo está de vento em popa. Dirigida pela
Federação Solidária e pelos Sindicatos,
os operários estão colocando pressão nas
construtoras com a mobilização dos can-
teiros de obras.

CRESCIMENTO - “O setor vai bem,
com crescimento econômico constante e
perspectivas otimistas, alavancado pelos
recursos públicos e pelos programas so-
ciais. Portanto, nada mais justo que esse
bom momento das empresas também se
reflita na melhoria das condições de tra-
balho e em ganhos reais de salário”, de-
clarou Manuel Evangelista de Oliveira (Su-
cata), dirigente da Federação Solidária do
Estado de São Paulo.

EMPREGOS - O nível de emprego
formal na construção civil brasileira,
lembra o sindicalista, cresceu 13% em
2010, com a criação de 319 mil vagas.

PAUTA - Segundo Sucata, as ações
desenvolvidas pela Conticom/CUT de norte
a sul do país apontam para o crescimen-
to do protagonismo dos operários do se-
tor, que precisam aproveitar a boa fase.
“Por isso nossa Campanha Salarial de-
fende ganho real de 10%, aumento da
cesta básica de 36 para 40 quilos, Parti-
cipação nos Lucros e Resultados (PLR),
redução da jornada para 40 horas sema-
nais, sem redução de salário, e a melho-
ria das condições de trabalho”, frisou.



JURO ALTO SANGRA O PAÍS E INVIABILIZA O DESENVOLVIMENTO
CUT condena em nota oficial a “elevação das já mais altas taxas de juros do mundo”
A elevação das já mais altas taxas de

juros do mundo - o triplo da segunda
colocada -, sangra o país e inviabiliza o
Orçamento público, criando graves obstá-
culos ao desenvolvimento nacional e com-
prometendo seriamente o emprego, a ren-
da e os investimentos sociais.

Vale lembrar que enquanto nos EUA e
na Europa os juros são negativos, no Bra-
sil, apenas em 2010, esta drenagem de
recursos à especulação financeira alcan-
çou a escandalosa cifra de R$ 195 bilhões,
superando em cerca de 15 vezes a verba
destinada ao Bolsa-Família. Assim, atraí-
dos pelos juros altos, os dólares inundam
o país, valorizando artificialmente o real,
impulsionando as importações, dificultan-
do as exportações e alavancando as re-
messas de lucros pelas multinacionais –
80 bilhões de dólares, só no ano passado.

SALÁRIO NÃO CAUSA INFLAÇÃO -

Diferente do apregoado pelo pensamento
neoliberal expresso pela grande mídia e
seus “analistas econômicos”, salário não
causa inflação; o que a alimenta é a ga-
nância de especuladores e empresários
que aumentam os preços, mas não dimi-
nuem suas margens de lucro.

Como neste momento a ameaça infla-
cionária está sendo importada em grande
parte da especulação de alimentos, de-
fendemos que seria muito mais lógico – e
prudente – o governo enfrentar o problema
por meio da ampliação do crédito e dos
investimentos para o setor agrícola, ga-
rantindo o retorno da política de estoque
regulador. Do contrário, continuaremos pre-
sa fácil da irracionalidade da lógica do “mer-
cado”, cada vez mais controlado por um
pequeno número de empresas e países.

Da mesma forma, torna-se necessária
uma reforma tributária que desonere os in-

vestimentos, fomentando a produção e a
geração de emprego. Elevar a oferta e re-
baixar custos é parte essencial do com-
bate estrutural à inflação.

DEMOCRATIZAÇÃO DO CMN - Final-
mente, é preciso ampliar e democratizar
o Conselho Monetário Nacional (CMN),
que deve passar a ser integrado por repre-
sentantes dos trabalhadores e do setor
produtivo, com a inclusão de duas novas
metas sociais: a de crescimento econô-
mico e desenvolvimento sustentável com
emprego decente. Tais medidas são im-
prescindíveis para oxigenarmos o Conse-
lho, deixando-o menos vulnerável às chan-
tagens do “mercado”, e transformando-o,
efetivamente, num instrumento da socie-
dade para combater as imensas desigual-
dades ainda existentes em nosso país.

Artur Henrique, presidente nacional
da Central Única dos Trabalhadores

Na segunda-feira, 25 de abril, a CUT Mato Grosso do
Sul realizará o lançamento do seu site oficial com um
debate na capital, Campo Grande, sobre a democratiza-
ção dos meios de comunicação.

O evento, que terá a participação dos Sindicatos da
Construção, acontecerá às 19h30 na sede da Fetems (Fe-
deração dos Trabalhadores em Educação de Mato Gros-
so do Sul), na rua 26 de agosto, 2269, Bairro Amambaí.

DEMOCRATIZAÇÃO - Na oportunidade, com a pre-
sença da secretária nacional de Comunicação da CUT e
representante da Coordenação dos Movimentos Sociais
(CMS), Rosane Bertotti, será lançada a Campanha “Banda
Larga é um direito seu”, que tem como lema a internet
barata, de qualidade e para todos.

CUT-MS LANÇA SEU SITE OFICIAL NO
DIA 25 DE ABRIL EM CAMPO GRANDE

A CUT-SP vai comemorar o 1º de Maio - Dia do
Trabalhador - deste ano com o evento “Brasil-Áfri-
ca: fortalecendo a luta dos trabalhadores”, a
ser realizado no período de 25 de abril a 1º de
maio de 2011.

Entre as várias atividades um seminário in-
ternacional, oficinas culturais, exposição de li-
vros, filmes e obras de arte, exibição de filmes,
apresentação de manifestações culturais afro-
brasileiras, gastronomia e ato inter-religioso.

SHOW - Mart´nália, banda Ilê Ayê (Bahia), Chico César e Martinho
da Vila estarão presentes no super ato cutista no Vale do Anhangabaú.

CUT-SP COMEMORA 1º DE MAIO
BRASIL-ÁFRICA NO ANHANGABAÚ

Ivaldo Bispo dos Santos, 61 anos, morreu soterrado no dia 15 de abril
enquanto trabalhava na escavação de buracos para sustentação de

um prédio na Quadra 01 do Setor Hoteleiro Norte, área nobre de Brasília.
Conforme informações do major Mauro Sérgio de Oliveira, o operário

- que foi retirado sem vida - estava a cerca de sete metros de profundida-
de, em um poço de 11 metros, ao lado de um buraco que seria concretado.
Com a aproximação do caminhão de concreto, a viga não sustentou o
peso e o acidente aconteceu, fazendo de Ivaldo mais um número na
interminável série de vítimas das gambiarras feitas para economizar ca-
pital e ceifar vidas.

A empresa responsável pela construção é a João Fortes Engenharia.
Um dos filhos de Ivaldo, Marcelo, também trabalha na obra e estava no
canteiro na hora do acidente.

28 DE ABRIL, DIA EM MEMÓRIA ÀS
VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRABALHO

Impunidade: Ivaldo Bispo dos Santos morreu
soterrado a sete metros de profundidade

Somente em 2009 foram registrados no país 723,5 mil acidentes de
trabalho,com 2.496 óbitos. Para uma jornada média de 8 horas diárias,
as mortes no trabalho no Brasil equivalem a uma morte a cada 3,5 ho-
ras. Os dados oficiais apontam que 13.047 pessoas ficaram permanen-
temente  incapacitadas, uma  média de  43 trabalhadores/as por dia,que
não retornarão mais ao trabalho, aposentando-se precocemente.

OPERÁRIO MORRE SOTERRADO POR
CONCRETO EM ÁREA NOBRE DE BRASÍLIA


