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VIADUTO DESABA E ATINGE ÔNIBUS EM BELO HORIZONTE

Não pagamento por parte das empreiteiras Fidens e Jaragua revolta terceirizados

Um viaduto em construção na região
de Venda Nova, em Belo Horizonte, de-
sabou deixando duas pessoas mortas e
várias outras feridas. Um ônibus da linha
circular 70, um carro particular e dois ca-
minhões ficaram presos sob a estrutura.

PERIGO - A obra integra um comple-
xo viário que a Prefeitura deveria ter en-
tregue para a Copa do Mundo e fica a
cerca de cinco quilômetros do  Minei-
rão. Outro viaduto, a menos de 500 me-
tros do que desabou, chegou a ter a
construção interrompida semanas atrás
por oferecer riscos à população.

ALERTA - Mais um acidente que cha-
ma atenção para a segurança não só dos
operários, mas para toda a população
que vive no entorno das obras  da Copa
e transita nos locais.

MANIFESTAÇÃO DE TRABALHADORES PARALISA OBRA
DO COMPLEXO PETROQUÍMICO DO RIO DE JANEIRO
As obras do Complexo Petroquími-

co do Rio de Janeiro (Comperj), da
Petrobrás, em Itaboraí, foram paralisa-
das na última quarta-feira (2) por causa
de uma manifestação organizada por
cerca de 90 trabalhadores terceirizados.
Os operários protestaram contra o não
pagamento de salários por parte das em-

preiteiras Fidens e Jaraguá. Ambas deixa-
ram as obras do Complexo sem fazer os
pagamentos devidos.

O acesso ao Comperj foi bloqueado
desde as 6 horas, impedindo a chegada
de dezenas de ônibus com trabalhadores.
A assessoria da Petrobrás afirma que
cobrou providências necessárias para que

sejam pagas as rescisões de contrato de
trabalho ainda pendentes.

Infelizmente é só assim que os traba-
lhadores são escutados. As terceirizações
da estatal só crescem, multiplicando pro-
blemas trabalhistas e as dívidas que a pe-
troleira tem que assumir por ser responsá-
vel solidária. Terceirização não é a solução!

Com o lema “Organizar, lutar e avançar nas conquistas”,
a 14ª Plenária Nacional da Central Única dos Trabalhadores
ocorrerá entre os dias 28 de julho e 1º de agosto, num cená-
rio político marcado pela disputa eleitoral de 2014 e terá um
papel extremamente importante para o movimento sindical
CUTista.

FORTALECIMENTO COLETIVO - A atividade acontecerá
em Guarulhos, São Paulo, e deve criar condições para mobi-
lizar nossas bases para a defesa do projeto democrático-
popular que vem sendo construído no país nos últimos onze
anos, destacando as mudanças que são necessárias para
que esse projeto se amplie e se consolide no futuro.

A 14ª Plenária deverá ainda discutir e apresentar propos-
tas para os desafios que a própria CUT enfrenta para atuali-
zar seu projeto político-organizativo e para fortalecer sua
capacidade de continuar defendendo os interesses imedia-
tos e históricos da classe trabalhadora. Investimentos na for-
mação e comunicação estão entre as prioridades.

CUTISTAS SE MOBILIZAM
EM DEFESA DO PROJETO
DEMOCRÁTICO-POPULAR

Desabamento em BH deixou duas pessoas mortas e várias feridas
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DILMA FORTALECE O BRASIL NO PRÉ-SAL
Na última terça-feira, 24, o governo da

presidenta Dilma Rousseff deu um impor-
tante passo para a retomada da sobera-
nia nacional sobre uma das maiores re-
servas de petróleo do planeta, que é o pré-
sal brasileiro. O Conselho Nacional de
Política Energética (CNPE) autorizou a
Petrobrás a explorar as reservas de óleo
que excederem os cinco bilhões de bar-
ris que foram contratados em 2010 por
meio de Cessão Onerosa feita pela União
durante a capitalização da empresa. Tra-
ta-se de uma região, cujo potencial de
produção pode ser superior ao do Campo
de Libra: entre 9,8 bilhões e 15,2 bilhões
de barris de óleo.

ENTREGUISMO -O mercado e as pe-
trolíferas privadas queriam que as áreas
excedentes fossem devolvidas à Agência
Nacional de Petróleo (ANP) para serem
licitadas. Mas a presidenta Dilma preser-
vou o interesse nacional e contratou dire-
tamente a Petrobrás para explorar essas
reservas estratégicas, como prevê o Arti-
go 12 da Lei de Partilha. Em outubro do
ano passado, a FUP-CUT e a Plataforma
Operária e Camponesa para a Energia rea-
lizaram uma grande mobilização nacional
para impedir o leilão de Libra, cobrando
do governo que já utilizasse naquele mo-
mento esse dispositivo da Lei 12.351/
2010.

Liderados pela FUP-CUT, os petrolei-
ros realizaram uma greve sete dias, que
virou símbolo de resistência e indignação
contra a decisão equivocada do governo
de dividir com as multinacionais o contro-
le do maior campo de petróleo da atuali-
dade. A luta não foi em vão. A pressão
surtiu efeito e pela primeira vez nas últi-

“Se os patrões queriam briga, conseguiram”, afirmou Domingos de Oliveira Davide, presidente do Sintracon

mas duas décadas, a Petrobrás voltará a
ter o controle integral sobre áreas estra-
tégicas de petróleo, que nos próximos
anos deverão dobrar suas atuais reservas.

NÃO AO RETROCESSO - Isso não
acontecia desde que o PSDB e o DEM
acabaram com o monopólio da estatal,
criando no governo Fernando Henrique
Cardoso a Lei 9.478/1997, que concedeu
às empresas privadas o controle sobre o
petróleo brasileiro. Esse cenário só mu-
dou em 2010, por pressão da FUP-CUT,
dos movimentos sociais e de outras cen-
trais sindicais que historicamente lutam
pela retomada do monopólio da Petrobrás.
O governo Lula criou uma nova legislação
para exploração e produção de petróleo e
gás no pré-sal e em áreas estratégicas,
instituindo o Fundo Social e a Petrobrás
como operadora única.

ATROPELO - Ao longo destes quase
20 anos de desregulamentação que os tu-
canos impuseram ao setor petróleo, mais
de 50 operadoras privadas se instalaram
no país, sem qualquer comprometimento
com o desenvolvimento nacional. Além de
precarizarem condições de trabalho e de
agredirem o meio ambiente, as multina-
cionais não fizeram sequer uma encomen-
da à indústria local.

Foram os navios e plataformas contra-
tados pela Petrobrás que recuperaram a
indústria naval brasileira. Em função das
encomendas realizadas pela estatal, nos-
sos estaleiros voltaram a gerar empregos
e investimentos, que antes do governo
Lula eram canalizados para fora do país.
O setor naval, que dispunha de apenas
2.500 trabalhadores em 2002, hoje em-
prega mais de 80 mil e deve contratar

mais 20 mil operários nos próximos três
anos.

Portanto, a reação negativa do merca-
do financeiro e da mídia à decisão do CNPE
só confirma o que a FUP e a CUT já vêm
denunciando há tempos: por trás dos ata-
ques sistemáticos à Petrobrás estão os
interesses eleitoreiros e comerciais dos
setores do país que tudo fazem para im-
pedir que a empresa continue cumprindo
o papel estratégico no desenvolvimento na-
cional, principalmente após tornar-se a
operadora única do pré-sal. A sabotagem
do mercado, derrubando as ações da úni-
ca petrolífera do mundo que consegue do-
brar suas reservas, evidencia ainda mais a
campanha ostensiva contra a Petrobrás.
O que está sendo questionado, portanto,
é quem deve ser beneficiado pela riqueza
gerada pelo pré-sal: o povo brasileiro ou
as empresas privadas.

Essa é a disputa que coloca em lados
opostos os que enaltecem o modelo de
concessão, herdado dos tucanos, e aque-
les que lutam por avanços no sistema de
partilha, que devolveu à Petrobrás o mono-
pólio na operação de campos estratégicos
de petróleo e gás. Para a FUP e a CUT,
petróleo é soberania e, portanto, deve ser
controlado integralmente pelo Estado. So-
mente assim, os recursos gerados por
essa riqueza poderão ser aplicados em
políticas públicas que melhorem as condi-
ções de vida da população. Por isso de-
fendemos uma Petrobras 100% pública.

João Antônio de Moraes, coordena-
dor da Federação Única dos Petrolei-
ros (FUP) da CUT e Vagner Freitas, pre-
sidente nacional da Central Única dos
Trabalhadores (CUT)

BASTA! SINTRACON CURITIBA CANSA DA ENROLAÇÃO
PATRONAL E CONVOCA ASSEMBLEIA PARA A GREVE
Otempo fechou em Curitiba depois que o Sindicato patronal

(Sinduscon), de forma desavergonhada, enviou comunicado às em-
presas do setor afirmando que as negociações para renovação da Con-
venção Coletiva de Trabalho (CCT) foram encerradas. E mais: que a
orientação era conceder apenas o repasse da inflação (6,08%) para os
trabalhadores.

RECHAÇO - O Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil de
Curitiba e região (Sintracon) repudia tal posição e convoca todos os
trabalhadores para uma greve geral no setor. Domingos de Oliveira Davide,
presidente do Sintracon, afirmou que “se queriam briga, conseguiram”.
“Sem negociação, não tem acordo e o Sinduscon não pode decidir por
conta própria o reajuste salarial dos trabalhadores. A súmula 277 do
Tribunal Superior do Trabalho (TST) garante a manutenção de todas as
cláusulas da CCT até que seja feito um novo acordo”.

A assembleia que será realizada na próxima quarta-feira (9) vai
discutir o indicativo de paralisação. Se não tiver reajuste, não vai ter
obra!

Contratação direta da Petrobrás para explorar reservas de 15 bilhões de petróleo atende à soberania e aos interesses nacionais


