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CENTRAIS REALIZAM ASSEMBLEIA NACIONAL DA CLASSE
TRABALHADORA NO DIA 1º DE JUNHO NO PACAEMBU EM SP
Movimento sindical luta para o Brasil avançar no desenvolvimento com soberania e ampliar direitos e conquistas

Dando mais uma demonstração
de unidade para avançar no

desenvolvimento com soberania,
garantindo mais emprego, salário
e direitos, CUT, CGTB, CTB, For-
ça Sindical e NCST lançaram ma-
nifesto conjunto convocando uma
Assembleia para o dia 1º de junho,
no Estádio do Pacaembu, em São
Paulo, quando será realizada a
Conferência Nacional da Classe
Trabalhadora.

VILMAR - Na avaliação do novo
presidente da Conticom/CUT, Vil-
mar Kanzler, dirigente do importan-
te pólo moveleiro de São Bento do
Sul, em Santa Catarina, é funda-
mental que neste momento histó-
rico, onde o povo brasileiro se con-
fronta diante de dois projetos dis-
tintos, um de aprofundamento das
mudanças, outro do retrocesso,
que a classe trabalhadora fortale-
ça sua identidade comum e esteja
mobilizada para defender a sua
pauta de reivindicações. “A Conti-
com estará presente no Pacaem-
bu para afirmar a defesa de um
Estado indutor do desenvolvimen-
to, onde os frutos do crescimento
sejam melhor distribuídos com
quem constrói o país, pois só as-
sim haverá a verdadeira justiça
social”, sublinhou.

Com o acúmulo de seis mar-
chas a Brasília, mobilizações e
greves unitárias, as centrais sindicais, que
conquistaram inúmeros avanços, como a
política de valorização do salário mínimo,
a atualização da tabela do Imposto de Ren-
da, a ratificação da Convenção 151 da OIT

- que estabelece a negociação coletiva do
serviço público - e a sua própria legaliza-
ção, têm como objetivo da Assembleia
aprofundar e construir uma proposta unifi-
cada de projeto para o país. Ela será apre-

sentada aos candidatos à Presi-
dência da República.

As centrais definiram que é o
momento de defender uma plata-
forma comum pelo fortalecimento
do Estado, apontando propostas
como a defesa das riquezas do
pré-sal, da jornada de 40 horas se-
manais e a aprovação do projeto
de combate à terceirização.

O manifesto das centrais des-
taca que “a campanha eleitoral
será marcada pela acirrada dispu-
ta entre distintos e divergentes pro-
jetos políticos” e “é do interesse
dos trabalhadores e trabalhadoras,
assim como da maioria do povo e
daqueles que aspiram uma socie-
dade justa, fraterna e democráti-
ca, que este processo de formula-
ção envolva e mobilize milhões de
brasileiros”.

A Assembleia reunirá “dezenas
de milhares de dirigentes e ativis-
tas sindicais para discutir e delibe-
rar sobre um projeto nacional de
desenvolvimento para o país, inicia-
tiva inédita e histórica que marcará
a trajetória do movimento sindical
através da afirmação do protagonis-
mo e da unidade dos trabalhado-
res”. Por isso, “é fundamental que,
desde já, sejam organizadas repre-
sentativas caravanas sindicais de
todos os Estados e regiões do Bra-
sil, com trabalhadores do campo e

da cidade, da ativa e aposentados, jovens,
mulheres e homens, para que nossa Con-
ferência seja uma massiva demonstração
da diversidade brasileira e da determina-
ção da classe trabalhadora”.

Cartaz de convocação da Assembleia

Antecedendo a Assembleia da Clas-
se Trabalhadora, a Coordenação dos
Movimentos Sociais (CMS) convocou
para o próximo dia 31 de maio, na qua-
dra do Sindicato dos Bancários de São
Paulo, uma assembleia das 28 entida-
des que a integram, com a participação
de dois mil representantes de todo o
país. Delegações de inúmeros estados

CUT, UNE, MST E MAIS 25 ENTIDADES REUNIRÃO DUAS MIL
LIDERANÇAS DA COORDENAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS

da Central Única dos Trabalhadores (CUT),
da União Nacional dos Estudantes (UNE)
e do Movimento dos Trabalhadores Sem
Terra (MST) já confirmaram presença, in-
clusive com vários ônibus de estados dis-
tantes, como o Ceará e o Pará.

O documento dos movimentos sociais
terá cinco eixos temáticos: “Soberania Na-
cional”, “Desenvolvimento”, “Democracia”,

“Mais Direitos ao Povo”e “Solidariedade”.
Valorização do mundo do trabalho; defe-
sa do pré-sal  100% para o povo brasilei-
ro; universalização da internet banda lar-
ga, com o fortalecimento do papel da
Telebrás; democratização da comunica-
ção, com o combate aos monopólios
privados e o fim das patentes de remédi-
os estão entre as prioridades.



CONTICOM/CUT E FEDERAÇÃO SOLIDÁRIA PARALISARAM
OBRAS EM SÃO PAULO NO 18 DE MAIO PELAS 40 HORAS

SALTO

MOGI DAS CRUZES

I T A P E V I

GREVE VITORIOSA NA MRV DE BAURU CONTRA ATRASO DE PAGAMENTO
Cada vez mais a luta dos companhei-

ros de Bauru tem se traduzido em vitória
concreta, marcando em cima do patro-
nato contra qualquer pisada na bola. Foi
assim recentemente na construção de
um condomínio da MRV, tocada pela
empreiteira MAC Montagens Industriais,
onde 50 operários mantiveram uma gre-
ve durante quatro dias contra o atraso
de pagamento.

No 18 de maio pela redução da jor-
nada, o secretário de Finanças da Con-
ticom, Valdemir Oliveira (Popó), ao lado
dos demais companheiros do Sindicato
e do escritório regional da CUT-SP, co-
mandaram as paralisações no horário da
entrada das empreiteiras na CPFL.

O Dia Nacional de Mobilizações e Paralisações pela redu-
ção da jornada de trabalho para 40 horas semanais sem

redução de salário, convocado pela CUT, reuniu milhares de
trabalhadores em todo o país.

Na avaliação do secretário de Políticas Sindicais e Sociais,
Luiz Carlos de Queiroz (Luizinho), que liderou as mobilizações
em Mogi das Cruzes conjuntamente com os dirigentes da sub-
sede da CUT, a luta será vitoriosa na medida que consiga sensi-
bilizar os amplos setores da sociedade. Neste sentido, infor-
mou, foram entregues materiais explicando os pontos positivos
da redução da jornada que, além de aumentar o tempo de con-
vívio do trabalhador com a família e ampliar o tempo para o lazer
e para a própria qualificação, possibilitará a criação de mais de
2,2 milhões de novos postos de trabalho. Foram realizados atra-
sos na entrada da Embalatec e foi feita panfletagem na praça
central da cidade.

PRESSÃO - Em Salto, 250 trabalhadores da Simbal coman-
dados pelo companheiro Talel Ismael, da Federação Solidária
do Estado de São Paulo e diretor do Sindicato, levantaram bem
alto a bandeira das 40 horas. Em Itapevi, com a destacada par-
ticipação do companheiro Angelo Luiz Angelini, foram distribuí-
dos milhares de jornais na estação de trem, com os dirigentes
sindicais dialogando com a população sobre a relevância da
redução da jornada.

O presidente nacional da CUT, Artur Henrique, lembra que a
Constituição de 1988 diminuiu a jornada de 48 para 44 horas
semanais e que “passados mais de 20 anos, a produtividade da
indústria acumulou ganhos superiores a 100%”. “Não há justifi-
cativa para não reduzir para 40 horas, já que a medida implica
em aumento de custo inferior a 2% para as empresas, algo que
seria assimilado com facilidade”, frisou.

Milhares se mobilizaram de Norte a Sul do Brasil


