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Cerca de 10 mil trabalhadores toma-
ram o centro da capital paulista na

quarta-feira, 6 de julho, Dia Nacional de
Mobilização da CUT, “em defesa de gan-
hos reais”.

CAMPANHAS  - “Reafirmamos que va-
mos realizar as maiores campanhas sa-
lariais do segundo semestre. Porque a
pauta dos trabalhadores é a do desenvol-
vimento, é aumento real de salário, são
políticas de geração de emprego e renda.
Foi isso que aprendemos com o governo
Lula”, afirmou Vagner Freitas, secretário
de Administração e Finanças da CUT.
Vagner condenou veementemente o “dis-
curso atrasado” do presidente do Banco
Central, Alexandre Tombini, de que salá-
rio é inflacionário. “Segurar salário, demi-
tir e arrochar é a agenda conservadora dos
que perderam as eleições, dos neoliberais
que arrebentaram a economia”, enfatizou.

A concentração iniciou às 9 horas da
manhã em frente à Praça da Sé, logo com-
pletamente tingida de vermelho pelos
cutistas que chegaram de todas as regiões
do Estado, aos que se somaram militan-
tes do Movimento dos Trabalhadores Sem-
Terra (MST), da Central dos Movimentos
Populares (CMP) e da Marcha Mundial de
Mulheres.

PROJETO - Nas intervenções das li-
deranças das Confederações e de Sindi-
catos, a afirmação da necessidade de um
projeto nacional de desenvolvimento com
valorização do trabalho e distribuição de
renda, com um Estado forte, defensor de
direitos e promotor da justiça social.

ASSALTO - No deslocamento dos 100
ônibus de trabalhadores até a capital, mui-
tos puderam sentir no bolso o verdadeiro

Representantes da Federação Solidária e dos Sindicatos do Ramo da construção e da madeira
participaram ativamente em São Paulo do Dia Nacional de Mobilização da CUT por ganhos reais

10 mil cutistas avermelharam a Praça da Sé e marcharam pelo centro da capital paulista no 6 de julho

assalto do novo reajuste dos pedágios do
governo estadual, de até 9,77%. Faixas e
cartazes denunciavam o governo Geraldo
Alckmin pelo abuso e cobravam a instala-
ção de uma Comissão Parlamentar de In-
quérito (CPI) pela Assembleia Legislativa.

VICENTINHO - Representando a ban-
cada federal do PT, o deputado Vicentinho
reiterou o compromisso com o combate à
precarização das relações de trabalho e
denunciou o projeto do deputado Sandro
Mabel que, “embora da base governista,
tenta promover as terceirizações para re-
tirar direitos”.

Presidente da CUT/SP, Adi dos San-

tos Lima, elogiou a determinação e o com-
promisso das mais de cem entidades sin-
dicais responsáveis pelo sucesso da mo-
bilização realizada pela Central no estado.

PAUTA - Adi sublinhou: para que a
agenda seja efetivada, é preciso pressio-
nar o Congresso Nacional. “Não adianta
apenas irmos para Brasília, precisamos
também estar na base diretamente com
os trabalhadores e trabalhadoras. Já vimos
que sem pressão nossa luta não avança-
rá no Congresso. Mas a CUT é diferente e
se organiza na rua, por isso não descan-
saremos enquanto a nossa agenda não
for cumprida”.

Combate à precarização e à terceirização entre as prioridades



CONSTRUÇÃO DE CURITIBA APROVA ACORDO: 11,5% DE
AUMENTO PARA O PISO E 10% DE REAJUSTE SALARIAL

Asssembleia dos operários da constru-
ção civil de Curitiba e região metropo-

litana decidiu aceitar a proposta apresen-
tada pelos patrões de aumento salarial de
11,5% para os trabalhadores que recebem
o piso e de 10% para os demais.

A categoria havia chegado a aprovar um
indicativo de greve contra a primeira pro-
posta patronal, de 8,25%, mobilizando os
canteiros de obras para o
enfrentamento. O recuo das
empresas só aconteceu dian-
te da pressão, explicou Do-
mingos Oliveira Davide, pre-
sidente do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias
da Construção Civil, de Ola-
rias, de Cerâmicas para
Construção, de Artefatos de
Cimento Armado e de Már-
mores e Granitos de Curitiba
e Região Metropolitana (Sintracon).

AVANÇO - Conforme Domingos, que
também é dirigente da Conticom/CUT, um
aspecto muito favorável do acordo é que
os reajustes serão dados sobre os salári-
os praticados em 2011, o que é algo total-
mente inovador em termos de acordo, que
geralmente desconta as antecipações. “O
percentual será aplicado sobre o salário que
está sendo pago, o que torna o aumento
mais expressivo”, explica Domingos.

Segundo o Sintracon, 40 mil serventes,
meio-profissionais, profissionais, contra-
mestres e mestres-de-obras  trabalham na
área da construção em Curitiba e região
metropolitana. O vale-mercado também
aumentou: 13,8%, de R$ 180 para R$ 205.

FEDERAÇÃO E SINDICATOS DO MATO GROSSO DO SUL PARTICIPAM DE
CURSO DE ORGANIZAÇÃO SINDICAL E SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO

Primeira proposta patronal, de 8,25%, foi rejeitada pela categoria
que aprovou em assembleia o indicativo de greve. Com a pressão
e a mobilização dos canteiros de obras, empresariado recuou

Conforme o presidente do Sindicato, Domingos Oliveira Davide, 40 mil operários serão beneficiados

Com o aumento, os valores e
percentuais passam a ser os seguintes:

SERVENTE - 12,07%, R$ 3,65 a hora,
R$ 803,00 mensais que, acrescidos da
cesta básica, totalizam R$ 1.008,00;

MEIO OFICIAL - 11,98%, R$ 3,96 a
hora, mais cesta básica, totalizando R$
1.076,20;

PROFISSIONAL OFICIAL - 11,85%,
R$ 5,14 a hora, mais cesta, totalizando
R$ 1.335,80;

CONTRAMESTRE - 11,88%, R$ 5,69
a hora, mais cesta: total de R$ 1.251,80;

MESTRE - 11,79%, R$ 7,63 a hora,
mais cesta básica, totalizando R$
1.883,60.

 “O reajuste foi um avanço, o suficien-
te para evitar uma greve. Mas o mais im-
portante é que a categoria deixou claro
que vai continuar mobilizada para avançar
cada vez mais, pois quer ser respeitada e
valorizada pelo seu trabalho. Afinal, se hou-
ve crescimento é justo que os ganhos se-
jam repassados em forma de aumentos
reais mais expressivos para os trabalha-
dores”, frisou Domingos.

Representantes da  Federação dos Trabalhadores das Indústrias e Cons-
trução em geral, Mobiliário e Montagem industrial do Estado de Mato Grosso
do Sul participaram de 7 a 9 de julho do Curso de ORSB (Organização e
Representação Sindical de Base) e dos Seminários de Comunicação e Saúde
do Trabalhador organizados pela CUT estadual, com apoio da CUT nacional.

De acordo com Webergton Sudário da Silva (Corumbá), presidente da Fe-
tricom-MS, além do aprendizado, foi muito frutífera a troca de experiências,
que precisa ser melhor valorizada diante da riqueza de ações que vêm sendo
desenvolvidas por Federações e Sindicatos dos diferentes Ramos.

“Precisamos potencializar a capacidade de intervenção das nossas lide-
ranças, particularmente das mais jovens, que precisam ser melhor valoriza-
das”, defendeu Corumbá, que participou ativamente do Seminário ao lado de
uma delegação da
Fetricom-MS.

O assessor de
Comunicação da
CUT Nacional, Leo-
nardo Severo, deba-
teu sobre a Impren-
sa Sindical e a de-
mocratização na dis-
puta de hegemonia.

Corumbá, presidente da Fetricom-MS,
ao centro, com a secretária de Formação
da CUT-MS, Sueli Veiga; o secretário de
Formação da CUT Nacional, José
Celestino Lourenço, e os companheiros
do Sindicato da Construção de Rio Verde



O anúncio de fusão entre o Pão de Açú-
car e o grupo francês Carrefour no Bra-

sil tem um “detalhe” fundamental e esca-
broso: a injeção de uma montanha de re-
cursos públicos, por parte do Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), através da BNDESPar.
Sob a alegação da hipotética criação de
um “campeão nacional”, o BNDES - finan-
ciado em boa parte com dinheiro do Fundo
de Amparo ao Trabalhador (FAT) – entrará
com até R$ 4,5 bilhões.

OPOSIÇÃO - Como conselheiro do
FAT, indicado pela Central Única dos Tra-
balhadores  para defender os interesses
maiores da classe e da sociedade brasi-
leira, não há como deixar de expressar a
nossa mais ferrenha oposição à utilização
de recursos do BNDES nestas mais do
que nebulosas operações privadas.

Afinal, além de não condizer minima-
mente com os princípios do FAT, tal fusão
é um verdadeiro atentado ao bom senso.
Não é papel de instituições públicas, ban-
cadas pelo suado dinheiro dos trabalha-
dores, fomentar o desemprego, o arrocho
de salários e o fim da concorrência, que
prejudicaria a todos com a prática de pre-
ços monopolistas.

Nosso compromisso como conselhei-
ro do FAT é zelar pelo interesse do traba-
lhador e buscar com que os recursos ali
arregimentados sejam utilizados para pro-

mover o desenvolvimento do nos-
so mercado interno, nunca negó-
cios – nem negociatas - bilionári-
as como a que está em pauta na
“fusão” do Pão de Açúcar com o
Carrefour.

DOIS PESOS - Enquanto a
economia solidária, micro e peque-
nos empresários encontram imen-
sas dificuldades para se manter,
afogados pelas mais altas taxas
de juros do mundo e por condições
de crédito mais do que desfavorá-
veis – especialmente após o último arro-
cho dado pela equipe econômica – que-
rem que as torneiras do BNDES se abram
generosas para os dois gigantes. O que
está em jogo é a formação de uma mega-
empresa que dominará quase um terço do
varejo no Brasil num setor que movimen-
tou R$ 201,6 bilhões no ano passado. Deste
“mercado”, o Pão de Açúcar respondeu por
17,9% das vendas (considerando Casas
Bahia e Ponto Frio), seguido pelo Carrefour,
com 14,4%.

MALUQUICE - O mais absurdo de tudo
é que com todo esse volume de dinheiro
público, o Pão de Açúcar nada será além
de uma companhia francesa, desmentin-
do o argumento fantasioso de que estaria
em curso uma “internacionalização de gru-
pos nacionais”. Cambaleando na França,
onde projeta uma queda de 35% em seu

Artigo do secretário geral da CUT reforça pressão contra injeção
de montanha de dinheiro público do BNDES na negociata

QUINTINO SEVERO DENUNCIA: “CONFUSÃO CARREFOUR-
PÃO DE AÇÚCAR ATENTA CONTRA O INTERESSE PÚBLICO”

resultado operacional, com as vendas des-
cendo a ladeira em função da crise que
assola aquele país e a Europa, o Carrefour
busca tão somente mercado. Seu
faturamento anual, que alcança 12,4 bi-
lhões de euros no Brasil - incluindo a rede
Dia -, passaria para 30 bilhões de euros
uma vez concretizada a fusão.

A questão de fundo a ser debatida pela
sociedade é se queremos dar um cheque
em branco a uma concentração predató-
ria, que vitaminará um monstruoso mono-
pólio no setor varejista ou se queremos
um modelo de desenvolvimento que com-
bata as desigualdades regionais, promo-
va as economias locais, as micro e pe-
quenas empresas, justamente as que se-
riam tremendamente prejudicadas – e
sufocadas – caso seja consumado este
verdadeiro atentado ao interesse público.

Pesquisa recém divulgada revela que
no Mato Grosso o setor da construção
civil liderou o ranking de geração de em-
prego do mês de maio. Com um índice
de crescimento 446% ao mesmo perío-
do de 2010, o Estado gerou 4.652 em-
pregos e demitiu 3.022 pessoas na in-
dústria do setor, que ficou com o maior
saldo registrado, de 1.630 contratações.
Os dados são do balanço do Cadastro
Geral de Emprego e Desemprego divul-
gado pelo Ministério do Trabalho.

PRECARIZAÇÃO - A alta nos empre-
gos, no entanto, não tem representado

ABUSO DAS TERCEIRIZAÇÕES GERA INSTABILIDADE
E AGRAVA A PRECARIZAÇÃO NO MATO GROSSO

avanços mais significativos para os tra-
balhadores, denuncia o Sindicato de Cuia-
bá e Municípios, que alerta para o cresci-
mento desenfreado das terceirizações de
serviço, que tem aumentado ainda mais
a precarização das relações de trabalho
ao dar espaço a empreiteiras sem qual-
quer estrutura para atender às exigênci-
as mínimas da legislação trabalhista.

ABSURDO - Conforme o Sindicato,
grande número de terceirizadas não tem
capital nem mesmo para arcar com os
encargos sociais dos trabalhadores, que
são contratados com carteira assinada.

Quintino: CUT quer barrar negociata

Pela primeira vez no ano, o nível de
atividade e o número de pessoas empre-
gadas na indústria da construção subiram.
Em maio, o indicador que mostra a evolu-
ção da atividade no setor ficou em 53,1
pontos, acima de 50 pontos, o que apon-
ta crescimento. Em abril, esse indicador
alcançou 50,2 pontos. Os dados são da

NÍVEL DE ATIVIDADE NA CONSTRUÇÃO EM ALTA
Sondagem Indústria da Construção,
divulgada pela Confederação Nacional da
Indústria (CNI) na última semana.

A pesquisa revela que as grandes em-
presas registram o maior nível de ativida-
de entre todas as companhias, com 58
pontos. As médias registraram 51,2 pon-
tos e as pequenas, 50,1 pontos.

ESTÁ CHEGANDO A HORA
De 18 a 21 de julho, em Florianópo-

lis, a Conticom/CUT realiza o seu  6º
Congresso para ampliar a unidade e a
mobilização do Ramo em defesa da
construção do trabalho decente, com
salário e emprego digno. Participe!


