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PELA CLASSE TRABALHADORA, CONTICOM MOBILIZA DE
NORTE A SUL PARA O 10 DE AGOSTO: DIA DO BASTA!
O

s operários da construção civil, da madeira e do mobiliário se unirão com determinação na próxima sexta-feira,
Dia do Basta convocado pela CUT e pelas demais centrais. Somados à Conticom, às Federações e Sindicatos do
Ramo, vamos combater lado a lado com nossos companheiros
de classe para virar a página de retrocesso imposta pelo golpismo neoliberal.
AGORA CHEGA! - Já somos mais de 13 milhões de desempregados, mais que o dobro registrado em 2014; mais de 27,7 milhões de desocupados, os preços dos combustíveis e do gás
de cozinha foram parar nas alturas. Enquanto
isso, o rendimento médio dos trabalhadores caiu
13% na Região Metropolitana (RM) de São Paulo, 14% na RM
de Salvador e 18% na RM de Porto Alegre.
Some-se conosco! Mais do que nunca, é hora do basta!

SAÚDE E SEGURANÇA: PEQUENOS
ACIDENTES,
GRANDES DESCONFORTOS
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção
Civil de Curitiba e Região Metropolitana está em campanha pela
saúde e segurança nos canteiros de obra, alertando os operários
para o problema dos pequenos acidentes, mas responsáveis,
via de regra, por grandes desconfortos.
Exemplos de pequenos acidentes são os cortes de pouca
profundidade, as batidas leves, os esfolamentos, tropeções e
tombos, que são justamente as ocorrências mais comuns de
acidentes nos ambientes de trabalho. Geralmente não causam afastamentos mas geram muito desconforto aos lesionados.
PIRÂMIDE - O pesquisador norte-americano Frank Bird realizou um estudo
sobre acidentes laborais e fez uma distribuição estatística em forma de pirâmide. Ele demonstrou que existe uma probabilidade de ocorrer um acidente com
lesão grave a cada 10 ocorrências de
acidentes com lesões leves.
PRESSÃO - Por mais que os patrões tentem jogar a responsabilidade dos acidentes nas costas do trabalhador, as causas mais comuns
das pequenas ocorrências são a falta de treinamento, pressão por produtividade, improvisações, ambientes
mal sinalizados e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)
desgastados ou não fornecidos pelos empregadores.

SINTCOM PORTO BELO-SC: CHAPA CUTISTA CONTA
COM A APROVAÇÃO DE 93,2% DA CATEGORIA
A recente eleição do Sindicato dos Trabalhadores da
Construção Civil e Mobiliário de
Porto Belo (Sintcom), confirmou a determinação da categoria em defender sua identidade de classe, seus salários,
empregos e direitos. Realizada no final de julho, a eleição
garantiu por ampla margem de
votos o respaldo ao trabalho desenvolvido pela direção cutista.
Dos 444 sindicalizados, votaram 263, sendo 245 votos válidos,
18 nulos e brancos, totalizando uma aprovação de 93,2%.

SEXTA CULTURAL EM CAMPINAS TEM EXIBIÇÃO
DO FILME “MÁQUINAS PARADAS, LULA LIVRE”
Fomentar a análise crítica por meio da ampliação do conhecimento histórico é um dos objetivos da Sexta Cultural do
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da
Construção e do Mobiliário de Campinas e
Região, que exibiu recentemente o filme
“Máquinas Paradas,
Lula livre”. Sucesso de
crítica e de público.

“LULA
NÃO
TROCA
DIGNIDADE
POR
LIBERDADE”
Afirmam Chico e Martinho depois de visitarem o “candidatíssimo” do PT em Curitiba
A

pós receber em Curitiba a visita de
Chico Buarque e Martinho da Vila,
ganhar um exemplar de Lulalivre Lulalivro, na tarde de quinta-feira (2), o expresidente Luiz Inácio Lula da Silva mandou o recado de que é "candidatíssimo"
na disputa pelo Planalto. Martinho disse
que Lula não troca "dignidade por liberdade" e Chico afirmou que a questão é também de liberdade de imprensa. Aproveitou
para cutucar a presidenta do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, e, mais explicitamente, a juíza Carolina Moura Lebbos, da 12ª Vara Federal
de Curitiba, responsável por decisões relativas à custódia de Lula.
DISPOSIÇÃO - Os cantores e compositores não falaram ao sair da Superinten-

dência da Polícia Federal. Um vídeo foi divulgado minutos depois. "Eu achei Lula
muito bem disposto, muito firme, decidido a ir até o fim. Com a sensação de injustiça, mas bem humorado, muito bem
humorado", comentou Chico.
EMOIÇÃO - Martinho concordou. E dis-

FATURAMENTO DA INDÚSTRIA CAI 2,7% NO TRIMESTRE
O faturamento da indústria apresentou
uma queda de -2,7%, no acumulado do 2º
trimestre de 2018, em comparação com o
trimestre anterior, segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI).
DESMENTIDO - A entidade apresentou dados do faturamento mensal de junho apontando uma alta de 26,4% sobre
o mês anterior, maio, quando ocorreu a
greve de caminhoneiros que paralisou o
país por 11 dias. No entanto, a “recuperação” não se confirma quando vermos os
índices dos últimos meses. Os dados,
somados a outros indicadores, como os
do emprego, juros, e investimento, apenas desmentem a “recuperação da economia” propalada pelo governo.
QUEDA - Para a CNI, “esse resultado
excepcional é explicado pelo fim do
represamento de embarques, que concentraram em junho embarques que deveriam
ter sido realizados em maio. Mesmo com
a recuperação, o resultado do trimestre
foi mais fraco que o trimestre anterior. Ao
se comparar o faturamento acumulado do
2º trimestre com o do 1º trimestre de 2018,
registra-se queda de 2,7%”, afirma.
A verdade é que o faturamento da indústria vem rastejando: saiu de uma queda de 0,19%, em dezembro de 2017, para
variar positivamente próximo de zero em

janeiro e fevereiro (0,9% e 0,8% respectivamente). Registrou queda em março (1,6%), apresentou leve alta de 1,7% no
mês de abril, e no mês de maio desabou
em -16,7%. Ao mesmo tempo caem também o emprego e a massa salarial. O
emprego industrial recuou -0,2% em junho frente ao mês anterior, na série
dessazonalizada. Foi o segundo recuo
mensal consecutivo do índice.
REDUÇÃO DA MASSA SALARIAL Já a massa salarial dos trabalhadores da
indústria apresentou queda -0,8% em junho, esta é a quarta queda consecutiva
do índice, que acumula recuo de -2,3%
no período. Se comparado junho deste ano
com o mesmo período do ano passado, a
queda é de -4,3%. Na comparação entre
os primeiros semestres de 2018 e 2017,
os salários dos trabalhadores de indústria
recuaram de -0,6%.

se não ter condições de falar aos manifestantes. "A gente fica muito emocionado. A gente gosta de falar devagar, devagarinho, e hoje não estou conseguindo
muito", afirmou, citando o refrão de uma
de suas composições mais conhecidas.
PROIBIÇÃO - Os dois comentaram a
proibição de Lula de dar entrevistas. "O
correto seria a imprensa poder falar diretamente com ele, em vez de ele ficar com
porta-voz, ou moço de recado", disse Chico. "A questão não é só a liberdade de
Lula, é liberdade de imprensa. Cala a boca
já morreu, né?", acrescentou. "Cala a
boca já morreu" foi uma frase dita por Cármen Lúcia quando relatou uma ação que
decidiu pela liberação das biografias não
autorizadas, em 2015.

JURO ASTRONÔMICO FAZ
BANQUEIROS AMEALHAREM
LUCROS RECORDES NO PAÍS
Enquanto o setor produtivo cambaleia, sem produzir um único bem, o setor especulativo amplia seus lucros
como nunca. O Itaú Unibanco lucrou R$
12,8 bilhões no primeiro semestre do
ano, período em que os resultados para
o conjunto da economia foram mais do
que desastrosos.
ITAÚ - Maior banco do país o Itaú foi
a terceira das maiores instituições financeiras privadas a divulgar seus resultados no segundo trimestre. Na comparação com o mesmo segundo trimestre do
ano passado, o banco teve ganhos 3,5%
superior, alcançando R$ 6,38 bilhões. Na
comparação semestral, o patrimônio da
família Setubal cresceu 3,7%. Ambos resultados representam o lucro líquido da
instituição, quando as despesas já foram
descontadas. O Itaú já é o maior banco
do país. A sua rentabilidade recorrente
anualizada sobre o patrimônio líquido foi
de 22%, o que faz o banco dobrar de tamanho a cada 5 anos.
Considerando o lucro do Itaú somado
ao do Bradesco (R$ 10,263 bilhões) e do
espanhol Santander (R$ 5,791 bilhões),
o montante chega a R$ 28,885 bilhões.

CUT SE SOLIDARIZA À PALESTINA E REFORÇA CAMPANHA CONTRA O APARTHEID ISRAELENSE
Em reunião realizada na sede da CUT,
na quinta-feira (2), membros da coordenação global da campanha Boicote,
Desinvestimento e Sanção (BDS), entre
eles o coordenador palestino, Jamal
Juma, e dirigentes da Central discutiram
os últimos passos da campanha no
mundo e na América Latina e as
investidas de Donald Trump.

SEGREGAÇÃO - Trump transferiu a
embaixada em Israel de Tel-aviv para Jerusalém e sancionou a Lei da Identidade
Nacional, recentemente ratificada pelo
Knesset israelense, que exclui direitos da
população árabe e aprofunda as características teocráticas do Estado de Israel e
de segregação do povo palestino.
Para o secretário de Relações Interna-

cionais da CUT, Antonio Lisboa, essa lei
é um absurdo porque oficializa o Estado
de Israel como um Estado teocrático. Na
verdade, disse, “esta lei aparta os palestinos dos direitos sociais e humanos”.
O presidente da CSI, João Felício, reafirmou seu compromisso de continuar
denunciando ao mundo a política de
apartheid de Israel contra os palestinos.
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