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QUARTA-FEIRA, 3 DE DEZEMBRO, É DIA DE MARCHA PELO
DESENVOLVIMENTO COM VALORIZAÇÃO DO TRABALHO

A Conticom/CUT e representações
do segmento das demais centrais sin-
dicais voltam à carga esta semana em
Brasília contra a duplicidade na repre-
sentação dentro de uma mesma base
territorial, o que tem estimulado o
sindicalismo fantasma.

"Várias ilegalidades foram pratica-
das pelo Ministério do Trabalho que,
via cartas ou notas técnicas formali-
zou a duplicidade da base sindical do
Ramo da construção", denunciou o
presidente da Conticom/CUT,
Waldemar Pires de Oliveira, que este-
ve reunido no último dia 26 com o se-
cretário de Relações do Trabalho do
MTE, Luiz Antonio de Medeiros, a fim
de sanar definitivamente o problema.

Conforme Waldemar, embora a CUT
tenha outra proposta para a estrutura
sindical brasileira, o que prevalece em
lei é a unicidade, "mas que também não
pode ser piorada, com um carimbo libe-
rando entidades formadas para dividir a
base e se apropriar do Imposto Sindi-
cal, sem nenhuma representação real".

No caso do Estado de São Paulo,
esclareceu Waldemar, há uma nota

FORMAS DE ORGANIZAÇÃO OPERÁRIA NAS
OBRAS DA PETROBRÁS, EM MONTAGEM

INDUSTRIAL E NO SETOR MOVELEIRO
A Conticom está organizando

para a primeira quinzena de 2009 o
Seminário sobre formas de organi-
zação dos trabalhadores nas obras
da Petrobrás, Montagem Industrial e
Setor Moveleiro.

O evento, que reunirá companhei-
ros do Brasil inteiro, tem por objetivo
abrir o ano com uma pauta comum a
esses três segmentos, que articule
e potencialize ações nacionais, mo-
bilizando as bases para abrir cami-
nho a novas conquistas.

A fim de baratear os custos do
Seminário, que será rateado igual-
mente entre todas as entidades, a
Conticom solicita que todos os inte-
ressados em participar do Seminá-
rio façam suas inscrições impreteri-
velmente até o dia 10 de dezembro.

Fortaleça sua organização. Par-
ticipe! Não deixe sua inscrição
para a última hora!

CONTICOM/CUT E CENTRAIS EXIGEM DO MINISTÉRIO DO TRABALHO
IMEDIATA RETIFICAÇÃO DE NOTAS TÉCNICAS E CARTAS SINDICAIS

técnica que amplia um registro que já
havia sido impugnado e, por incrível
que pareça, fez com que uma entida-
de sem qualquer expressão passe a
representar trabalhadores numa base
que já tem Sindicato, fragmentando a
categoria e a capacidade de pressão
por mais salários, direitos e empregos.

Durante a 5ª Marcha da Classe Tra-
balhadora, que será realizada nesta
quarta-feira, em Brasília, os dirigentes
do Ramo debaterão formas para am-
pliar a pressão ao Ministério pela re-
versão das absurdas medidas.

Waldemar e Domingos entregaram
documento a Luiz Medeiros, do MTE

INSCRIÇÕES PARA O SEMINÁRIO
ESTÃO ABERTAS ATÉ O DIA 10/12

CUT, Força Sindical, CGTB, CTB,
NCST e UGT comandam nesta quar-
ta-feira (3) milhares de trabalhadores
e lideranças populares de todo o país
na Esplanada dos Ministérios, em
Brasília, na 5ª Marcha Nacional da
Classe Trabalhadora pelo Desenvol-
vimento com Valorização do Trabalho.
O evento se tornou tradicional como
coroamento das lutas sindicais do pe-
ríodo, já tendo trazido importantes re-
sultados e conquistas. Além disso, as
Marchas vêm estreitando os laços e
solidificando a cada ano a unidade de
ação de todas as correntes do movi-
mento sindical brasileiro.

Pelas dificuldades da conjuntura, a
luta deste ano é em defesa do empre-
go, da garantia de renda e contra os
efeitos da crise financeira internacio-
nal, com as lideranças sublinhando a
necessidade da redução dos juros e

do fim do superávit primário, a fim de
garantir os recursos necessários ao
desenvolvimento.

Os manifestantes vão pressionar o
governo e o Congresso a tomarem
medidas para manter o emprego e o
crescimento, que sofreram abalos nos
últimos meses com empresas conce-
dendo férias coletivas ou demitindo
trabalhadores. A Marcha também vai
defender contrapartidas sociais para
a proteção dos trabalhadores e da
população mais pobre, como tem rei-
terado a Conticom/CUT ao longo de
todo ano em relação especialmente às
obras do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC).

“Queremos também uma nova for-
ma de regulamentar o sistema finan-
ceiro, para impedir que os mesmos
especuladores de sempre e os aven-
tureiros continuem atrapalhando a vida

daqueles que trabalham para viver e
para transformar o Brasil naquele país
com que todos sonhamos”, declarou
o presidente da CUT, Artur Henrique.

A redução da jornada de trabalho
sem redução dos salários, o fim do fa-
tor previdenciário, aceleração da re-
forma agrária, correção da Tabela do
Imposto de Renda e ratificação das
Convenções 151 e 158, da OIT fazem
parte das reivindicações da Marcha.

CUT e centrais reúnem milhares de trabalhadores de todo o país na Esplanada dos Ministérios em defesa de
mais investimentos em políticas públicas para a geração de emprego e renda para os brasileiros




