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“OS TRABALHADORES NÃO PAGARÃO PELA CRISE!”

A CUT e a Conticom entendem que a intervenção do Esta-
do não pode significar a "socialização das perdas" do setor
financeiro com a sociedade em geral - sendo que, no período
do crescimento recente, o que se percebeu foi a "privatização
dos ganhos" expressa nos gigantescos lucros anuais dos
bancos, que atingem a casa de dezenas de bilhões de dóla-
res no Brasil. Da mesma forma, destacam que o melhor antí-
doto para a crise é o fortalecimento do mercado interno, com
mais emprego, maiores salários e garantia de direitos, pois é
com a ampliação do poder de compra dos trabalhadores que
a roda da economia gira para frente num círculo virtuoso: maior
consumo, maior produção...

No verso deste material, as 30 diretrizes defendidas pela
CUT para enfrentar a crise.

Mobilizações de Norte a Sul do país exigem medidas do
governo em apoio à manutenção do poder de compra dos
salários e de geração de empregos, fortalecendo o mercado
interno como antídoto contra a crise que sopra forte desde o
exterior, Para a Conticom/CUT, é fundamental garantir os
investimentos no PAC e nas áreas sociais, com o Estado
cumprindo seu papel de indutor do desenvolvimento nacional

CARA DE LAJE: DEPOIS DE PRIVATIZAREM OS GANHOS,
BANQUEIROS QUEREM SOCIALIZAR OS PREJUÍZOS

AUMENTA A IMPORTÂNCIA DA 5ª MARCHA

Acima, protesto na
avenida Paulista, em
frente ao escritório do
presidente da Febraban
(Federação dos Bancos)
Ao lado, o presidente
nacional da CUT, Artur
Henrique, no comando
da mobilização
“Banqueiro: deixe o
país crescer!”

Companheiros, aumentou a
nossa responsabilidade com o
êxito da 5ª Marcha Nacional da
Classe Trabalhadora, no próximo
dia 3 de dezembro, em Brasília. .

Mais do que tudo, o que está
em jogo neste momento é o des-
tino do país, pois a direita pressiona pelo corte nos investi-
mentos públicos, para inviabilizar o Programa de Acelera-
ção do Crescimento (PAC) e para que os trabalhadores pa-
guem pela crise, com assalto aos direitos, precarização e
arrocho salarial.

Nosso Ramo, que envolve a construção, o setor de mó-
vel, cerâmica, mármore, granito e serraria, vem recebendo
grande aporte do governo. O Orçamento para obras de in-
fra-estrutura e construção foi ampliado para R$ 27,4 bilhões
em 2009, 40% maior do que este ano, sem falar nos R$ 3
bilhões de crédito recém-aprovado e da perspectiva de ou-
tros R$ 12 bilhões para os próximos quatro anos, conforme
debate no Conselho Curador do FGTS.

Por isso, nossa prioridade número um deve ser a convo-
cação da Marcha, mobilizando dezenas de milhares de tra-
balhadores para afirmar que o caminho é gerar emprego,
redistribuir renda, garantir direitos e ampliar conquistas, pois
a melhor forma do país enfrentar a crise internacional é for-
talecer o seu mercado interno e priorizar a sua gente.

Waldemar de Oliveira, presidente da Conticom/CUT

Com a palavra de ordem
“Os trabalhadores não paga-
rão pela crise”, a CUT e a
Conticom estão unidas nas
ações e mobilizações da clas-
se trabalhadora por medidas
emergenciais que contem-
plem a manutenção dos em-
pregos, o poder de compra
dos salários e a garantia de
direitos.

INFORMAÇÕES - A eco-
nomia brasileira apresentou
taxas de crescimento expres-
sivas entre 2004 e 2007: taxa
anual média de crescimento
do PIB de 4,4% contra 2,1%
em média anual nas duas dé-
cadas anteriores. Este de-
sempenho alicerçou-se, em
grande medida, na expansão
da economia doméstica e em
três pontos fundamentais: o
aumento das exportações, o
incremento do crédito e as
medidas de distribuição de
renda, especialmente as po-
líticas de valorização do sa-
lário mínimo e o Programa
Bolsa Família. Como conse-
qüência, no Governo Lula, ex-
pandiu-se a contratação de
empregos formais nos diver-
sos setores da atividade eco-
nômica e iniciou-se um pro-
cesso de recuperação dos
salários em geral, por meio

das negociações coletivas.
Os trabalhadores contri-

buíram diretamente para este
cenário positivo, por intermé-
dio de suas propostas e mo-
bilizações, como as Marchas
à Brasília, que foram
determinantes para a execu-
ção da Política de Recupera-
ção do Salário Mínimo; dos
acordos de atualização da
tabela do Imposto de Renda;
das negociações que resulta-
ram na redução das taxas de
juros nos empréstimos com
consignação em folha; da
pressão por mais investimen-
tos em políticas sociais como
a educação e saúde e por
recursos adicionais para a
agricultura familiar.

PROBLEMAS - Os efeitos
da crise financeira internacio-
nal sobre a economia brasilei-
ra já começam a se fazer sen-
tir, como o anúncio de férias
coletivas e a suspensão dos
investimentos programados
em setores importantes de
nossa economia. Portanto, é
fundamental uma intervenção
rápida, correta e decisiva do
Estado brasileiro, para impe-
dir que estes efeitos se esprai-
em sobre os vários setores, in-
terrompendo bruscamente o
processo de crescimento.



A CUT nacional apresentou as se-
guintes propostas, que devem ser as-
sumidas pelas direções sindicais e so-
cializadas com a base, pois apontam um
norte para as mobilizações e a neces-
sária pressão sobre o governo e o par-
lamento para o enfrentamento da crise:

a) DEFESA E GARANTIA DO EM-
PREGO

1) Nenhuma demissão. Estabilidade
no emprego.

2) Ratificação da Convenção nº 158
da OIT.

3) Redução constitucional da jorna-
da máxima de trabalho para 40 horas
semanais sem redução dos salários e
limitação das horas extras conforme
proposta da CUT.

4) Ampliação das Políticas de gera-
ção de emprego no setor privado e no
setor público, especialmente para os
segmentos mais vulneráveis, a exem-
plo das mulheres e da população ne-
gra.

5) Programa especial de geração de
emprego e renda na agricultura a par-
tir  do fortalecimento da Agricultura fa-
miliar e garantia de preços mínimos.

6) Reforma Agrária: Estabelecimen-
to de limite de propriedade da terra; atu-
alização dos índices de produtividade;
garantia de instrumentos legais de con-
trole de compra de terras por estrangei-
ros; combate ao trabalho escravo.

b) INVESTIMENTOS
7) Fortalecimento da política de va-

lorização do salário mínimo e das apo-
sentadorias e as políticas públicas de
saúde e educação, garantindo-se a
ampliação de recursos do orçamento
público para as áreas sociais (EC29,
FUNDEB etc) e os programas de trans-
ferência de renda.

8) Fim do superávit primário e am-
pliação dos investimentos em obras de
infra-estrutura, a valorização do servi-
ço público e das políticas sociais, a
exemplo dos Territórios da Cidadania.

9) Ampliação da capitalização do
BNDES e dos recursos para o orça-
mento corrente da instituição, visando
o financiamento dos investimentos e,
desta forma, reduzir a taxa de Juros de
Longo Prazo (TJLP).

10) Revogação da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal.

c) CRÉDITO
11) Nenhum recurso financeiro deve

ser concedido à especulação.
12) Qualquer instituição financeira

que apresente estado de falência deve
ser estatizada.

13) Criação de mecanismos como
multas, taxas, punições administrativas,
entre outras, que assegurem a conces-
são de crédito à economia e que os re-
cursos liberados pelo governo federal
cheguem à economia real, não sendo
utilizados pelos bancos para outros fins.

14) Qualquer "socorro" que o gover-
no resolva conceder às instituições fi-
nanceiras e não-financeiras que apre-

sentem problemas
em função da atual
crise internacional
deve ter contraparti-
das, a partir dos se-
guintes critérios:

14.1     Garantia
da manutenção do
nível de emprego nas
instituições financei-
ras e não-financei-
ras.

14.2     Garantia
de estabilidade de emprego nos pro-
cessos de fusões e incorporações.

14.3     Que os volumes de recursos
dos programas de apoio serão devol-
vidos ao Estado, em parcelas e prazos
previamente determinados.

14.4     Limitação dos rendimentos
dos executivos das instituições finan-
ceiras e não-financeiras.

15) Ampliação das ações para ga-
rantir crédito e seguro para a agricultu-
ra familiar, como também o crédito imo-
biliário, visando combater o déficit ha-
bitacional.

d) MEDIDAS EMERGENCIAIS
16) Estruturação pelo Governo Fe-

deral de Plano de Renegociação de
Dívidas para pequenas empresas, as-
salariados e trabalhadores em geral.

17) Redução do impacto da desva-
lorização do real nos preços dos alimen-
tos e produtos de primeira necessida-
de, por meio, entre outros, da redução
dos impostos internos, com a contrapar-
tida da manutenção de preços.

18) Construção do Contrato Coleti-
vo Nacional de Trabalho.

19) Constituição, em caráter
emergencial, de Câmaras Setoriais e
especialmente nos setores mais atin-
gidos pela crise do cré-
dito e retração da ativi-
dade econômica (cons-
trução civil, têxtil e cal-
çados, alimentação
etc), de forma que as ini-
ciativas de apoio do Es-
tado representem con-
trapartidas na área da
garantia do emprego,
melhoria das relações
de trabalho em cada
setor.

20) Valorização do
salário mínimo, com a
incorporação da varia-
ção dos preços da ali-
mentação já no reajus-
te de 2009.

21) Interromper os processos de
privatização do patrimônio público
(Embrapa e Infraero), o leilão das reser-
vas petrolíferas, bem como revogar o
marco regulatório herdado do Governo
FHC, de modo que a riqueza do pré-sal
seja explorada em benefício da Nação.

22) Retirada do Projeto de Lei que
propõe a implantação das Fundações
Estatais de Direito Privado.

e) GARANTIAS DOS DIREITOS
DOS TRABALHADORES

23) Ampliação dos direitos dos tra-
balhadores e retirada dos projetos de
flexibilização hoje existentes no Con-
gresso Nacional, como o PL nº 4302/
1998, que trata do trabalho temporário
e da terceirização.

24) Garantia de cumprimento pleno
dos acordos coletivos firmados com os
servidores públicos em todas as esfe-
ras de governo (federal, estadual e
municipal) e ratificação da Convenção
nº 151, que prevê a negociação coleti-
va para os servidores públicos.

25) Garantia do cumprimento da Lei
que estabelece o Piso Nacional do Ma-
gistério.

f) POLÍTICAS ECONÔMICAS
26) Sistema de Metas de Inflação

mais flexível, com a efetiva utilização do
intervalo de taxas de inflação
admissíveis, sem determinar qual a
meta-centro.

g) SISTEMA FINANCEIRO NACIO-
NAL E INTERNACIONAL

27) Regulamentação do artigo nº
192 da Constituição Federal, que trata
da regulação e do papel social do Sis-
tema Financeiro.

28) Fortalecimento
do papel social dos ban-
cos públicos.

29) Por meio de uma
ampla articulação de-
senvolvida no âmbito
da CSI e da CSA, pro-
mover uma agenda de
debates e ações visan-
do a  estruturação de
nova ordem financeira
internacional, que, en-
tre outros, estabeleça
maior controle das ope-
rações das instituições
financeiras e do fluxo
de capitais entre os pa-
íses, de modo a
minimizar os impactos

gerados nas economias nacionais.
30) Fortalecimento do Mercosul

como forma de reduzir os impactos dos
fluxos de saída de capitais externos.
Este fortalecimento deve enfatizar os
aspectos de complementaridade dos
projetos e o desenvolvimento da dimen-
são social, com o estabelecimento de
contrapartidas e aplicação da Declara-
ção Sócio-Laboral.

"A SOLUÇÃO PARA A CRISE FINANCEIRA É A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA"


