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Lideranças da Conticom, FUP e CNM aprovam plano de ação para impedir a efetivação do retrocesso

O

Dois operários da construção civil morreram e outros seis ficaram feri-
dos após o desabamento de um guindaste no canteiro de obras da cons-
trutora Norton em um condomínio residencial no bairro Jabotiana, em
Aracaju, na última quinta-feira (23).

VÍTIMAS FATAIS - Os trabalhadores que morreram estavam desmon-
tando a grua no momento do acidente. Eles foram identificados como José
Conceição Araújo Santos, 28 anos e Erisvaldo Freitas de Oliveira, 44 anos.
Os feridos foram socorridos e encaminhados ao Hospital de Urgência de
Sergipe (Huse). Após serem medicados, logo receberam alta.

“A causa do acidente ainda é desconhecida. A  Criminalística vai inves-
tigar para saber o que houve. Estamos fazendo o trabalho de isolamento
para garantir a segurança dos demais operários e moradores da região",
disse o coronel Reginaldo Dória, da Polícia Militar

INVESTIGAÇÃO -Os sobreviventes, bem como os familiares de todos
os envolvidos na tragédia estão recebendo assistência médica e psicológi-
ca. A Justiça ainda analisa as causas do desabamento.

DOIS OPERÁRIOS MORTOS E SEIS FERIDOS APÓS QUEDA DE GUINDASTE EM ARACAJU

Condomínio da Construtora Norton

TRABALHADORES DA MONTAGEM DE CANDEIAS E CAMAÇARI FECHAM ACORDO COM 9%
Os trabalhadores da Montagem In-

dusrial de Candeias e Camaçari, na
Bahia, fecharam um acordo que garan-

te 9% de reajuste linear para todas as
faixas salariais.

CESTA BÁSICA - Além desta conquis-

ta, a organização e a mobilização sin-
dical arrancaram um reajuste na cesta
básica de R$ 360,00 para R$ 392,00.

Fórum Nacional de representan-
tes dos trabalhadores das empre-
sas terceirizadas que atuam no

sistema Petrobrás reuniu 22 dirigentes, de
10 entidades e diversas categorias, nesta
quinta-feira (23), na sede estadual da
CUT- Rio de Janeiro, para
defender o emprego.

 Além de lideranças da
Conticom participaram com-
panheiros da Federação
Única dos Petroleiros (FUP)
e da Confederação Nacio-
nal dos Metalúrgicos (CNM),
que reiteraram a importân-
cia de somarem esforços
contra os desinvestimentos
no sistema Petrobrás, bar-
rar os leilões do petróleo e
combater a terceirização.

PRIVATIZAÇÃO - “Há
uma preocupação genera-
lizada com a recente políti-
ca de desinvestimento e pri-
vatização da estatal. Leilão
é privatização, é desnacio-
nalização, é algo que joga por terra todos
os avanços que tivemos com o governo
Lula”, declarou o secretário de Política
Sindical da Conticom/CUT, Marcos Auré-
lio Hartung (Marcão).

6 DE AGOSTO - O encontro aprovou
a realização de um ato no próximo dia 6

de agosto, no Rio de Janeiro, quando
estará reunido o Conselho de Adminis-
tração da Petrobrás. “A ideia é mobilizar-
mos o conjunto da militância não só da
CUT, mas somarmos o conjunto das cen-
trais sindicais e movimentos sociais para

ampliar a pressão e exigir mudanças. A
forma como estão lidando com os con-
tratos, somado aos desinvestimentos, só
multiplica o desemprego. Nós não aguen-
tamos mais”, enfatizou Marcão. Entre as
propostas aprovadas, relatou o dirigente,
está a elaboração de um documento para

ser entregue à presidente Dilma, “porque
o governo precisa agir e rápido, mudar
esta orientação recessiva”.

GREVE DOS PETROLEIROS - Nos
primeiros minutos de sexta-feira, coman-
dados pela FUP e seus sindicatos, os

petroleiros iniciaram uma gran-
de mobilização nacional contra
o novo plano de Gestão e Negó-
cios aprovado pelo Conselho de
Administração da Petrobrás,
que prevê cortes de 89 bilhões
de dólares nos investimentos e
despesas da empresa, além de
venda de ativos que poderá re-
duzir em 57 bilhões o patrimô-
nio da estatal. “Se esse projeto
seguir adiante, significará o des-
mantelamento do Sistema Petro-
brás, colocando em risco em-
pregos, direitos e conquistas
sociais”, alertou o coordenador
da FUP, José Maria Rangel.

DILAPIDAÇÃO - “Metalúrgi-
cos, operários da indústria na-
val e da construção civil, petro-

leiros terceirizados estão sendo demiti-
dos, em função de obras paralisadas e
investimentos suspensos. A BR Distribui-
dora já está em processo de abertura de
capital e outros ativos estratégicos serão
entregues ao mercado, se não barrarmos
esse ataque”, frisou Rangel.

Amilton dos Santos e Marcos Hartung, dirigentes da
Conticom, ao lado de Zé Maria (FUP) e Edson (CNM)
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CUT CONVOCA MANIFESTAÇÃO CONTRA  “RETROCESSO IMPOSTO
POR UMA POLÍTICA ECONÔMICA NEOLIBERAL E RECESSIVA”

N
Conquistas obtidas nos últimos 12 anos não podem ser jogadas fora. Todos a Brasília no dia 28 de julho

CUT AUTORIZA CONFEDERAÇÕES DA ÁREA DA INDÚSTRIA A NEGOCIAR COM O GOVERNO,
MAS REITERA POSIÇÃO PELA REDUÇÃO DA JORNADA SEM REDUÇÃO DE SALÁRIO

A Executiva Nacional da Central Úni-
ca dos Trabalhadores, reunida em 21 de
julho, informada sobre a situação que le-
vou à criação pelo governo da MP 680
(PPE), informa que a DN-CUT autorizou
as Confederações Nacionais da área da
indústria a  negociar com o governo  uma
proposta experimental e limitada no tem-
po (1 ano) de PPE.

NÃO À RECESSÃO - A posição da

CUT continua sendo contra a política eco-
nômica recessiva implementada pelo ajuste
fiscal do Ministro da Fazenda, Joaquim
Levy, que leva à recessão.

EXPERIÊNCIA - Em relação ao PPE,
a CUT acompanhará a experiência nego-
ciada com o governo Dilma e assegurará
o debate interno sobre a correção ou não
da proposta como instrumento para en-
frentar momentos de crise, considerando

importante que o acordo deva ser sub-
metido à assembleia dos trabalhadores.

COIBIR A ROTATIVIDADE - A CUT
reafirma também sua posição histórica
pela redução da jornada de trabalho sem
redução de salário, pela retificação da
Convenção 158 da Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT) que coíbe a
rotatividade no trabalho,  utilizada pelos
empresários para acumular mais lucros.

O número de empregados e o nível de
atividade da indústria da construção re-
gistraram queda no mês de junho, segun-
do a pesquisa Sondagem Indústria da
Construção, divulgada quinta-feira pela
Confederação Nacional da Indústria (CNI).
Os dois indicadores recuaram em junho
na comparação com o mês anterior, fican-
do em 37,5 pontos e 35,9 pontos, res-
pectivamente, em uma escala de 0 a 100.
Valores acima de 50 indicam aumento.

RETRAÇÃO - A Utilização da Capa-

cidade de Operação (UCO) também re-
cuou de 61 em maio para 60% em junho,
o que mostra que 40% do parque indus-
trial estão ociosos. O levantamento ouviu
607 empresas do segmento, 192 de pe-
queno porte, 282 médias e 133 grandes
entre os dias 1º e 13 de julho.

JUROS ALTOS - Conforme à CNI, as
elevadas taxas de juros e a inadimplência
dos clientes estão entre os principais pro-
blemas, citados por 35% e 30,5% dos en-
trevistados, respectivamente.

PROJEÇÃO NEGATIVA -  “Com os
resultados negativos do primeiro semes-
tre, a expectativa dos empresários para
os próximos seis meses é negativa”,  ava-
liou o economista da CNI Marcelo Aze-
vedo. Para o economista, analisados os
dados, “eles esperam uma queda ainda
maior do nível de atividade, do lançamen-
to de novos empreendimentos e do nú-
mero de empregados nos próximos seis
meses. A intenção de investimentos se-
gue bastante reduzida”.

CAI ATIVIDADE INDUSTRIAL E NÚMERO DE OPERÁRIOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL, APONTA CNI

a próxima terça-feira
(28), a frente do Minis-
tério da Fazenda, em

Brasília, volta a ser palco de mais
uma vibrante manifestação da
Central Única dos Trabalhadores
em defesa do desenvolvimento,
da distribuição de renda, da ge-
ração de empregos e da garan-
tia de direitos. A CUT não aceita
o retrocesso nas conquistas ob-
tidas pela população brasileira
nos últimos 12 anos causado pela
adoção errática de uma política
macroeconômica neoliberal e
recessiva, assim como reagirá
com veemência a qualquer ten-
tativa que coloque em risco a
democracia no Brasil.

MAIS CRISE - A crise eco-
nômica tornou-se mais grave
com os indicadores econômicos
apresentando desaceleração de
todos os setores da economia, a
projeção de recessão para 2015,
a acentuada queda do emprego
(fechamento de 111.119 postos
em junho e de 345.417 postos
nos últimos seis  meses), a que-
da da renda e do consumo, a
alta da inflação e a projeção de cenário
adverso para as campanhas salariais do
segundo semestre.

GUINADA CONSERVADORA - Dian-

te de um quadro econômico internacional
adverso e na contramão do projeto vitorio-
so nas eleições de outubro, o governo Dil-
ma optou por uma guinada ortodoxa na

economia. Para reverter o déficit
primário de 2014, o Banco Cen-
tral vem promovendo a constante
elevação da taxa de juros, medida
que trava e diminui o acesso ao
crédito. O esforço para reduzir a
déficit primário acaba sendo neu-
tralizado pela  elevação dos juros
que aumenta substancialmente a
dívida pública, processo que leva
à  diminuição  dos investimentos e
à redução das políticas sociais.
Em outras palavras,  faz-se um jogo
de “correr para ficar no mesmo
lugar”, não fosse o agravamento
das desigualdades sociais: os se-
tores rentistas continuam sendo
beneficiados com a transferência
de renda, enquanto setores ampla-
mente majoritários da sociedade
pagam a conta com o aumento de
tarifas e preços,  com o arrocho,
com o desemprego e com a perda
de direitos.

ALTERNATIVA - Este cenário
de agravamento da conjuntura tor-
na fundamental a construção de
uma ampla frente de forças políti-
cas em defesa da democracia e
contra a atual política econômica.

Nessa linha, a CUT está elaborando um
Programa Econômico Alternativo, cons-
truído com a participação dos Ramos
cutistas e dos movimentos sociais.

De Norte a Sul do país, cutistas reafirmam a
defesa do projeto vitorioso nas últimas eleições


