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DIA 11, TODOS ÀS RUAS: “QUEREM LUCRAR COM A CRISE.
A CLASSE TRABALHADORA NÃO VAI PAGAR ESTA CONTA”
Conticom se soma ao Dia Nacional de Luta pelo Emprego e pelo Salário, convocado pela CUT

A Conticom se somou ao Dia Nacional
de Luta pelo Emprego e pelo Salário,
convocado pela CUT para a próxima quar-
ta-feira (11). Com a chamada "Querem
lucrar com a crise. A classe trabalhadora
não vai pagar esta conta", serão realiza-
das mobilizações em diferentes regiões
do País.

“Tem muito empresário no setor da
construção, que não tem sequer sombra
de crise, querendo bancar o espertalhão,
mas nada mais é do que um oportunista
de plantão. Buscando tirar proveito do
momento, arrancando recurso público do
governo e o couro do trabalhador. Por
isso é importante a unidade de todas as
categorias: não vamos aceitar retroces-
so, a nossa agenda é positiva: mais em-
prego, mais salário e mais direito”, de-
clarou o presidente da Conticom/CUT,
Waldemar Pires de Oliveira.

Conforme informações da CUT, na ci-
dade do Rio de Janeiro, por exemplo, ha-
verá passeata e concentração em frente
à sede administrativa da Vale do Rio
Doce, uma das empresas que atualmen-
te simbolizam o oportunismo de quem lu-
cra muito dinheiro mas, aproveitando do
clima de crise, defende demissões e re-
dução de salários. Em Vitória, capital do
Espírito Santo, os sindicatos cutistas já
começaram na quinta, dia 5, a panfletar
a cidade com o Jornal da CUT. A
panfletagem segue, diariamente, até o dia
11, preparando a atividade maior. Em São
Paulo, a CUT do Estado planeja uma
grande panfletagem no dia 11 e um ato
para reivindicar que o Governo do Esta-
do negocie com os trabalhadores ações
para superação da crise e reversão das
demissões. A CUT vem defendendo que
os governos estaduais e municipais en-
trem no jogo para estimular investimen-
tos produtivos e, portanto, promover em-
prego e renda.

A CUT avalia que a mobilização será
uma resposta firme "à proposta da Fiesp
e de alguns empresários que andaram
dizendo que os trabalhadores precisavam
aceitar redução de salário. É uma pro-
posta burra, indecente porque esconde
que, na verdade, o que eles querem é
aumentar a exploração e os lucros. Bur-
ra porque, com menos dinheiro no bolso
do trabalhador, menos consumo e menos
crescimento".

Entre as reivindicações apre-
sentadas pela Central Única dos
Trabalhadores está a de usar o su-
perávit primário para garantir pro-
gramas sociais e investimentos em
obras que gerem empregos, uma
vez que "o governo federal man-
tém mais de R$ 130 bilhões guar-
dados para garantir pagamento da
dívida interna, dívida que perten-
ce a 0,04% das famílias brasilei-

ras, ou seja, especuladores iguais aos
que criaram a crise internacional"; re-
dução drástica da taxa básica de ju-
ros; queda do spread; fim da rotativi-
dade no emprego; liberação do cré-
dito e redução da jornada sem redu-
ção de salário.

INVESTIMENTOS PÚBLICOS - A
CUT quer atenção especial aos inves-
timentos públicos: "é essencial que o
governo federal, através do BNDES,
Banco do Brasil, Caixa  Econômica Fe-
deral e do PAC (Programa de Acelera-
ção do Crescimento) mantenha e até
amplie os investimentos em obras que
gerem emprego e renda. Contraparti-
das sociais - o governo precisa exigir
que todas as empresas que receberem
isenção de impostos ou empréstimo
com dinheiro público se comprometam
a não demitir, sob pena de punição".

Artur Henrique, presidente da CUT: “unidade garantirá melhorias”

BANDEIRAS PARA GARANTIR CRESCIMENTO
COM MAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Waldemar: “mobilização da base
amplia a pressão por avanços”



O crescimento do setor imobiliá-
rio continua firme e forte na Paraíba,
com a realidade se impondo sobre a
ficção e a torcida contrária dos opor-
tunistas de sempre que falam em “cri-
se” para tirar uma casquinha dos
recursos públicos e também o couro
do trabalhador. A divulgação dos
números dificulta o discurso do
patronato contra o aumento salarial.

POSITIVO -Os empresários
paraibanos do setor imobiliário ga-
rantem que os preços e a procura
por aluguéis e as vendas de imóveis

cresceram entre 5% e 10%, se com-
parados os meses de janeiro dos anos
de 2007 e 2008. “O mercado continua
aquecido. O mês de janeiro foi muito
bom. Em comparação com janeiro de
2008, com certeza, a quantidade de
imóveis alugados e os vendidos ficam
na casa entre 5% e 10%. Por isso as-
seguro que a crise não chegou na
Paraíba”, declarou o gerente de ven-
das da Imobiliária Teixeira de Carva-
lho, Luiz Ludwig.

ELEVAÇÃO - Outro item que segun-
do o empresário também cresceu foi o

preço dos aluguéis para os imóveis
de temporada, localizados na orla ma-
rítima, principalmente, na Grande João
Pessoa e Litoral Sul. “Enquanto o alu-
guel dos imóveis para moradia per-
maneceu estável, o mesmo não acon-
teceu com os destinados a tempora-
da do verão, uma vez que tanto au-
mentou a procura como o preço do
aluguel, numa faixa entre 6% e 11%”,
informou o gerente. “Eu aposto que a
crise não chegará, porque a Paraíba
e, mais especificamente, João Pes-
soa, é a bola da vez”, frisou.

SEM CRISE: QUANTIDADE DE IMÓVEIS VENDIDOS E ALUGADOS
CRESCEU ENTRE 5 E 10% EM JANEIRO NO ESTADO DA PARAÍBA

As inscrições para o Seminário do
setor moveleiro, montagem industrial,
manutenção e obras da Petrobrás se-
rão encerradas nesta terça, dia 10.

Na avaliação da Conticom, é im-
prescindível que os sindicatos assu-
mam sua responsabilidade e enviem
os nomes para participar do evento,
que ganha ainda maior importância di-
ante da complexidade e riqueza do mo-
mento, em que a maioria das categori-
as estão começando a discutir a ela-
boração de pautas unificadas para as
campanhas salariais,

Com exceção de alguns setores da

SEMINÁRIO DO SETOR MOVELEIRO, MONTAGEM INDUSTRIAL,
MANUTENÇÃO E OBRAS DA PETROBRAS VAI ELABORAR PAUTA

indústria de móveis para exportação,
o setor encontra-se de vento em popa,
fortalecido pelos sólidos e crescentes
investimentos governamentais, com
bilhões de recursos do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC) para
obras de infraestrutura que se multi-
plicam de Norte a Sul do país. Mas em
contradição com os fatos, alguns em-
presários têm endurecido nas mesas
de negociação, apresentando propos-
tas ridículas e humilhantes, que ape-
nas demonstram uma brutal insensibi-
lidade e imensa arrogância.

A realização do Seminário da Conti-

ATENÇÃO: inscrições encerram-se nesta terça-feira

com cresce, pois, diretamente propor-
cional ao endurecimento do jogo e as
manipulações dos empresários e de
sua mídia, que desinforma e manipula
em favor dos interesses do capital.

O momento é chave para elevarmos
o nível de organização, mobilização e
consciência da categoria. Para tanto,
é fundamental que as lideranças sin-
dicais tenham a exata dimensão da real
situação vivida pelo segmento, que tra-
gam informações, debatam proposi-
ções, e unifiquem o discurso, amplian-
do a pressão, sem o que a luta perde
intensidade e a vitória fica mais difícil.

As montadoras multinacionais estão
chantageando o governo e os traba-
lhadores, dizendo que precisam mais
dinheiro público e pagar ainda menos
salário para os seus funcionários. Por
trás do discurso fácil e oportunista,
está a realidade: atuam como verda-
deiros aspiradores da riqueza nacio-
nal e querem ampliar a quantia do erá-
rio e do salário que mandam para suas
matrizes no exterior. Sem isso, alegam

MONTADORAS CHANTAGEIAM COM DEMISSÕES, MAS FILA DE ESPERA DE CARRO NOVO CRESCE
as múltis, terão de desempregar.

Mas a realidade é que existem filas
de espera de até 45 dias para com-
prar carro novo. A General Motors, que
alegando queda nas vendas, iniciou
dando férias coletivas para pressionar
pela redução de salários, demora hoje
mais de mês para entregar um Corsa
já vendido.

ABUSO - Para se ter uma idéia do
absurdo, as vendas em janeiro subi-

ram mais de 5% em relação a dezem-
bro e 90% dos modelos demoram até
um mês para serem entregues.

Um bom exemplo de que isso tudo
é história pra boi dormir vem de Bauru,
onde o Sindicato dos Trabalhadores
da Construção está pensando em re-
novar sua frota com carros da Fiat. A
resposta da empresa é que a entrega
dos carros novos está demorando dois
meses. Que crise, heim...

COM VISITA AOS CANTEIROS,
SINDICATO AMPLIA PRESSÃO
NA BASE EM CAMAÇARI-BA

As visitas realizadas aos canteiros
de obra pela direção do Sindicato dos
Trabalhadores da Construção de Ca-
maçari-BA estão colocando pressão na
base e ampliando a mobilização para
quebrar a intransigência patronal e
arrancar um aumento real expressivo.

A categoria exige ficar com sua par-
te do bolo do crescimento.

INFORMAÇÃO É CHAVE PARA A VITÓRIA. COMUNIQUE-SE
 Todos os dias a categoria é bombardeada pelos patrões e sua mídia, que

desinforma e manipula, promovendo falsas idéias para tirar a maior casquinha
possível da “crise”. Pelegos e incautos são assim promovidos a “grandes lide-
ranças” para confundir a classe trabalhadora e promover a “genial” idéia de
reduzir salários e direitos em nome da garantia do emprego.

Da nossa parte, temos que dar coletivamente a resposta. Enquanto não
garantimos a tão desejada democratização da comunicação, garantindo o di-
reito a uma informação plural e veraz, precisamos aprimorar a nossa comunica-
ção interna. Todos temos responsabilidade nesta batalha político-ideológica,
dando a conhecer a situação do setor e a luta dos operários em cada região.

Envie notícia, foto, sugestão para conticom@conticom-cut.org.br


