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NO DIA DA CLASSE TRABALHADORA, CUT E CONTICOM
COBRAM MENOS JUROS, MAIS SALÁRIO E EMPREGO
Sindicalismo cutista cobre o país de vermelho em defesa de um projeto nacional de desenvolvimento

Em mobilização para a campanha salarial, cerca de três
mil operários convocados pelos sindicatos dos Trabalhadores
da Construção Civil e Moveleiros do ABCD paralisaram as ativi-
dades na terça-feira (26/4) para participar de uma assembleia
com os líderes sindicais.

A categoria reivindica aumento real de 10%, redução da
jornada de trabalho para 40 horas semanais, e Participação
nos Lucros e Resultados das empresas.

O presidente do sindicato de São Bernardo, Cladeonor Ne-
ves da Silva, também presidente da CUT-ABCD (Central Única
dos Trabalhadores da Região), destacou que a estratégia foi
realizar plenárias de discussão com operários em três grandes
obras na cidade. “Fizemos uma paralisação de aproximada-
mente uma hora e meia. Foi uma reunião muito positiva e con-
seguimos contar com uma intensa participação dos trabalha-
dores”, pontuou, lembrando que a campanha estadual está
sendo expandida ao conjunto das cidades.

CAMPANHA POR AUMENTO REAL MOBILIZA ABCD PAULISTA

Assembleia reuniu milhares em São Bernardo

N
o último domingo, 1º de Maio, Dia In-
ternacional do Trabalhador, CUT e

Conticom voltaram às ruas em defesa de
um projeto nacional de desenvolvimento
com valorização do trabalho e distribuição
de renda. Entre as  bandeiras levantadas
unitariamente pelo movimento sindical
estão a valorização do salário mínimo, re-
dução da taxa de juros, fortalecimento do
mercado interno, defesa do pré-sal e da
Petrobrás, fim do fator previdenciário, re-
dução da jornada para 40 horas semanais
e valorização das aposentadorias.

ANOMALIA - “O patamar de juros  pra-
ticado no país é provavelmente a maior ano-
malia da economia brasileira”, afirmou o
presidente da CUT, Artur Henrique, frisan-
do que “os gastos com juros do setor pú-
blico brasileiro em 2011 devem situar-se
em torno de R$ 230 bilhões, mais de 5%
do PIB”. “Temos que buscar soluções para
que esses recursos que hoje migram para
os rentistas dirijam-se para a produção de
mercadorias e serviços, gerando renda e
emprego. Inúmeros analistas sugerem que
a política de redução de juros pode nos
ser favorável porque ao reduzir a Selic, po-
demos gerar excedentes fiscais que auxi-
liam no combate à inflação e podem ser
usados para ampliar investimentos e  es-
tabilizar o câmbio”, acrescentou.

O enfrentamento a essa “sangria” re-
presentada pelo gasto com os juros, é
determinante para que o país continue se
desenvolvendo com base na ampliação do
mercado interno. Afinal, são dezenas de

bilhões de dólares que estão sendo san-
grados a título de remessa de lucro, como
lucratividade de empresas que foram com-
pradas por estrangeiros e que estão man-
dando o dinheiro para fora do país, dificul-
tando o nosso crescimento.

ANOMALIA - De Norte a Sul, lembra o
presidente da Conticom/CUT, Vilmar
Kanzler, o vermelho das manifestações
cutistas defendeu o Trabalho Decente,

com o combate à precarização e à epide-
mia de terceirizações que penalizam as
condições de vida e trabalho do conjunto
das categorias. Vilmar lembrou que este
ano teremos conferências estaduais para
debater o trabalho decente e manter a
pressão é fundamental a fim de garantir
avanços. Entre estes, apontou Kanzler,
está a redução da jornada para 40 horas
semanais e o fim do fator previdenciário.

No 1º de Maio Brasil-África, realizado no Vale do Anhangabaú, em
São Paulo,  trabalhadores  reivindicam crescimento com distribuição
de renda e defendem políticas afirmativas contra desigualdade racial



Na luta contra a ocupação militar e o
terrorismo de Estado de Israel, o secre-
tário de Relações Internacionais da Cen-
tral Única dos Trabalhadores, João Anto-
nio Felício, levou a solidariedade da CUT
às comemorações do 1º de Maio na Pa-
lestina ocupada.

“O povo palestino é um exemplo de
coragem, determinação e heroísmo. Nos-
sa visita tem um caráter simbólico de luta
contra a opressão desse povo que, ape-
sar de morar há milhares de anos na re-
gião, vem tendo o direito à sua Pátria sis-
tematicamente negado”, declarou João
Felício. O líder cutista lembra que histo-
ricamente as delegações de sindicalis-

tas palestinos estão entre as mais aplau-
didas nos congressos da CUT, que sem-
pre reitera o apoio à causa da libertação,
contra a ocupação criminosa e desuma-
na praticada pelo Estado de Israel.

FASCISMO - João Felício explicou
que a CUT defende “medidas concretas
que garantam a paz na região”, pois “é
inadmissível ficar indiferente ao brutal des-
respeito aos direitos humanos do povo
palestino”. A presença na Palestina, acre-
dita, “ajudará a ampliar a pressão inter-
nacional para que se garanta a autode-
terminação do povo palestino”. “Na opor-
tunidade”, frisou, “vamos reiterar nossa
mais enérgica condenação às políticas
de ocupação israelense, que ignoram as
resoluções da Organização das Nações
Unidas (ONU), numa agressão às nor-
mas do direito internacional e dos própri-
os direitos humanos”.

CONTRA AGRESSÃO DE ISRAEL, CUT PARTICIPA DO 1º DE MAIO NA PALESTINA

O sindicato patronal da construção
civil e montagem quer empurrar goela
abaixo dos trabalhadores um reajuste
salarial de 6,31% sem negociação.

Passando por cima da campanha
salarial da categoria que começou em
março, o Sinduscon divulgou em jornal
de circulação estadual que esse seria
o reajuste a vigorar a partir de maio.

CANALHICE -  Uma afronta aos tra-
balhadores e ao Sintraconst que foram
apenas informados da decisão tomada
de forma unilateral e impositiva pelo
patronato. A postura do Sinduscon des-
respeita a data 1º de Maio que simbo-
liza a luta da classe trabalhadora por
melhores condições de trabalho, além
de ser um grande retrocesso para o di-
álogo aberto com o patronato.

ARBITRARIEDADE - O Sindicato
informou aos trabalhadores e aos pa-
trões que o Sintraconst não aprova essa
decisão arbitrária do Sinduscon. No dia
1º de Maio, na Praça dos Namorados,
houve uma grande assembleia com a
categoria para expor a situação, onde
os abusos e as mentiras patronais fo-
ram rechaçados pelos trabalhadores.

SINDICATO PATRONAL DIVULGA
REAJUSTE SALARIAL FALSO E
MENTIROSO NO ESPÍRITO SANTO

Representantes da  CUT e das demais
centrais participaram no dia 27 de abril
(quarta-feira) de um café da manhã com o
presidente da Câmara dos Deputados,
Marco Maia, em Brasília, para apresentar
as reivindicações relativas ao Dia do Tra-
balhador que encontram-se em tramitação
no Congresso Nacional.

ARTUR - O presidente da CUT, Artur
Henrique, destacou entre os pontos da
pauta a PEC da Redução da Jornada de
Trabalho sem redução de salário; o fim do
fator previdenciário; a regulamentação da
Convenção 158 da OIT (Organização In-
ternacional do Trabalho), que proíbe a de-
missão imotivada; a regulamentação do
trabalho terceirizado; e a estabilidade de
dirigentes sindicais.

Na questão da regulamentação da ter-
ceirização, as centrais alertaram para a
gravidade de projetos, como os propostos
pelo ex-presidente Fernando Henrique e
pelo deputado Sandro Mabel, que encon-

CENTRAIS DEBATEM PAUTA DOS TRABALHADORES EM
CAFÉ DA MANHÃ COM PRESIDENTE DA CÂMARA

tram-se em tramitação na Câmara. Segun-
do os sindicalistas, há um forte rechaço a
esses projetos que, em vez de controlar,
ampliam a terceirização de forma irrespon-
sável, promovendo a precarização das
condições de trabalho. Os dirigentes de-
fendem a proposta criada pelo Fórum das
Centrais e pelo Mistério do Trabalho e
Emprego, que proíbe a terceirização nas
atividades fins, como expresso no enun-
ciado 331 do TRT (Tribunal Regional do
Trabalho). Para as centrais, a aprovação
da regulamentação da matéria, combina-
da com a ratificação da Convenção 158
da OIT, combaterá a alta rotatividade.

ALIADO - Maia disse que a pauta dos
trabalhadores precisa avançar dentro da
Câmara e que vai contribuir para que pro-
jetos de interesse dos trabalhadores se-
jam votados. “A idéia é montar uma agen-
da estratégica para debater temas como
Fator Previdenciário e redução de jorna-
da, entre outros”, afirmou o deputado.

CAMPINAS INSTALA CPI PARA
APURAR ESCRAVIDÃO EM OBRAS

A Câmara Municipal de Campinas (SP)
instaurou uma Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) do Trabalho Escravo para
apurar as ocorrências desse tipo de cri-
me no setor da construção civil. Confor-
me a Repórter Brasil, a escalada de ca-
sos ganha amparo no aumento de denún-
cias recebidas pela Procuradoria Regio-
nal do Trabalho. No primeiro trimestre de
2010, foram 17 denúncias envolvendo
construtoras da região; no mesmo perío-
do deste ano, foram 25, aumento de 50%.

ABUSOS - Numa das ocorrências, no
início de março, no Jardim Florence, a Po-
lícia Federal chegou a prender em flagran-
te três empreiteiros por crime de trabalho
escravo. O alojamento utilizado pelas víti-
mas estava em condições precárias de hi-
giene e oferecia risco à segurança dos tra-
balhadores. O grupo foi contratado por "ga-
tos" (aliciadores) no Maranhão para traba-

lhar em uma obra da Goldfarb e Odebrecht.
As construtoras se responsabilizaram pe-
los trabalhadores, fizeram os pagamentos
e regularizaram os alojamentos.

SUPER EXPLORAÇÃO - Numa esco-
la estadual, em Hortolândia, sob falsas
promessas de salários e condições de tra-
balho, 40 pessoas foram trazidas de
Pernambuco. A construtora Itajaí, respon-
sável pela obra, subcontratou a empreiteira
Irmãos Moura, que trouxe os migrantes
encontrados em moradias precárias, ali-
mentando-se mal, com documentos reti-
dos e sem receber salários. O MPT fir-
mou Termo de Ajustamento de Conduta
(TAC) com a Itajaí, que rescindiu contrato
com 23 trabalhadores e enviou o grupo de
volta para a casa. Os demais foram
registrados diretamente pela empresa, que
também se obrigou a adequar alojamen-
tos e condições de trabalho


