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Eleitores votaram pela continuidade do projeto democrático-popular
N o último domingo (26) o Brasil votou pela

continuidade do governo do povo, feito
por Lula e Dilma, que mudou e continuará
mudando para melhor a vida de milhões de
brasileiros. A vitória de Dilma é a vitória dos
movimentos social e sindical, da militância e
da juventude organizada e mobilizada que,
apesar da campanha feita pela mídia para
desestimular a participação deles na políti-
ca, foi às ruas defender suas posições, dizer
que tem lado. E o lado dessa juventude é o
nosso lado, é o lado do povo, da classe tra-
balhadora, de toda a sociedade.

CRESCIMENTO - O Brasil disse não para
o desemprego e a recessão! Nos últimos 12
anos o emprego não parou de crescer, foram
mais de 20 milhões de vagas de trabalho. O
desemprego é um dos menores do mundo.
Neste período os trabalhadores da Constru-
ção e da Madeira passaram a ganhar mais e
adquiriram mais estabilidade no emprego,
mesmo enfrentando uma das maiores crises
econômicas dos últimos tempos.

AUMENTO SALARIAL
- O Brasil disse não para o
arrocho! Com Lula e Dilma
os salários nos últimos 12
anos cresceram de verda-
de, abrindo novas possibi-
lidades e trazendo mais
bem-estar para a vida dos
trabalhadores. Neste perío-
do sempre tivemos reajus-
te acima da inflação e os
salários aumentaram o do-
bro da média mundial. 

MINHA CASA, MINHA
VIDA - O Brasil disse não
ao gigante déficit habitacio-
nal! Nos últimos 12 anos
houve um enorme investi-
mento em moradias popu-
lares: o programa Minha
Casa, Minha Vida já inves-
tiu R$ 217 bilhões na cons-
trução de 3,6 milhões de
casas. E a metade delas já foi entregue. Além
de financiar casas para os trabalhadores, que
não teriam outras formas de conquistar sua
casa própria, para o setor da construção o
programa é importante para a geração de
emprego e renda. A avaliação do governo fe-
deral é de que 1,3 milhão de empregos foram
gerados e R$ 63 bilhões foram injetados na
economia graças ao Minha Casa, Minha Vida.
Isso fez surgir novas empresas e muitos
empreiteiros que eram gatos irregulares, hoje
viraram empresários legalizados.

O BRASIL ESCOLHEU UM FUTURO MELHOR!
O POVO BRASILEIRO DISSE NÃO AO RETROCESSO!

EM DEFESA DOS DIREITOS TRABALHISTAS
Milhares de manifestantes receberam a presidenta com festa nas ruas de Petrolina-PE

O Brasil disse não para o retrocesso das Leis Trabalhistas! Nos governos de
Lula e Dilma nenhum direito foi retirado dos trabalhadores. Dilma declarou “Não
mexo no direito do trabalhador nem que a vaca tussa”. A TERCEIRIZAÇÃO já foi
barrada duas vezes na mão da nossa presidenta Dilma.

MAIS OBRAS - O Brasil disse não aos cortes de gastos e demissões em
massa! Nos últimos 12 anos os investimentos em grandes obras de infraestrutura
(usinas hidrelétricas, estradas de ferro, rodovias, transposição do Rio São Fran-
cisco, refinarias e na habitação) geraram muitos empregos e ganhos para a Cons-
trução. O governo também deu incentivos, isenções e reduções de impostos para
as empresas, para que os trabalhadores não fossem demitidos por conta da crise.

Dilma e Lula: parceria para fazer o Brasil crescer com justiça social
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O BRASIL MERECE AVANÇAR MAIS
Unidade de ação e mobilização dos movimentos sindical e social será decisiva para aprofundar mudanças

om a derrota
dos setores

mais atrasados da
nossa sociedade
iniciamos a próxi-
ma batalha, que é
avançar mais. Nes-
tes 12 anos de go-
verno PT, vimos a
mudança na vida
de milhões de pes-
soas, mas pode-
mos mais!
PRESSÃO - O nos-
so papel daqui para
frente é construir um
movimento organi-
zado, de massa,
que ocupe as ruas,
mobilize sindicatos,
movimentos sindi-
cal e social, que
pressione o Con-
gresso e o governo
a fazer as mudan-
ças que reivindica-
mos, a aprovar a
pauta da classe tra-
balhadora. Povo comemora na Paulista a vitória da esperança sobre a direita e sua mídia

O Compromisso Nacional da Construção estabeleceu
melhorias concretas para milhões de operários nos
canteiros de obras e coloca a luta dos trabalhadores por
um Contrato Coletivo Nacional em um novo patamar, onde
a organização sindical tem um papel cada vez mais decisivo.
Mas as diferenças que existem de norte a sul do país ainda
são muito grandes no que dizem respeito às convenções
coletivas, pisos, benefícios, cestas básicas, e isso tem
que acabar. As regiões norte e nordeste tem o trabalho
mais precarizado e, muitas vezes, um dos metros
quadrados mais caros do país.

O Projeto de Lei (PL) 4330/04 libera a terceirização na
atividade-fim, ou seja, na atividade principal da empresa, e prevê
o fim da responsabilidade solidária, na qual a empresa principal
tem a obrigação de quitar as dívidas trabalhistas caso estas
não sejam pagas pela empresa terceirizada. Para completar,
ainda autoriza a quarteirização.

O setor da construção já é muito precário em relação ao
registro do trabalhador, e esse PL precariza cada vez mais as
condições de trabalho. Não dá pra aceitar que trabalhadores
que atuam no mesmo canteiro de obra e exercem as mesmas
atividades recebam salários diferentes e tenham direitos
diferentes, apenas porque o nome da empresa é diferente. Isso
já ocorre hoje e é isso que a PL vai regulamentar.

Segundo levantamento  do Ministério Público do Trabalho
(MPT), um em cada quatro trabalhadores é terceirizado e o PL
4330 pretende regulamentar essa prática precarizando.

CONTRATO COLETIVO NACIONAL
E TRABALHO DECENTE

CONTRA O PL 4330

FIM DO FATOR PREVIDENCIÁRIO
O fator previdenciário é um mecanismo de arrocho das
aposentadorias instituído pelo desgoverno FHC, que precisa
acabar. Precisamos também barrar o aumento da idade
mínima para a aposentadoria e questionar a política de
desoneração da contribuição patronal na folha de
pagamentos, por não garantir o equilíbrio da Previdência
Pública e Solidária e não exigir contrapartidas, metas de
geração de emprego e não demissão dos trabalhadores.

CONTRAPARTIDAS SOCIAIS
O Brasil está em construção, passamos pela edificação de
12 estádios, reformas e construção de 13 aeroportos, e as
grandes obras de infraestrutura continuam a todo o vapor.
Todas elas estão sendo feitas com recursos públicos, do
próprio trabalhador. Assim, nada mais justo que retornem
como um ganho social à categoria e à sociedade. A
contrapartida social é uma bandeira cutista e precisamos
continuar cobrando que este ponto seja respeitado. Afinal,
nada mais justo do que onde há empréstimo de dinheiro
público e do trabalhador, que ele seja usado para a promoção
do trabalho decente, sem precarização.
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