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CONTICOM E CUT CONVOCAM 1º DE MAIO DE LUTA
De Norte a Sul, orientação é botar o bloco na
rua em defesa do emprego, renda e direitos

Neste 1º de Maio, a classe trabalhadora tomará as ruas em de-
fesa do emprego, da renda e dos direitos, levantando a bandeira
do desenvolvimento, da justiça e da solidariedade contra os que
transformaram a economia do planeta em um gigantesco cassino
financeiro.

Ao longo dos anos, os países centrais e, particularmente os EUA,
impuseram sua receita de Estado mínimo, privatização, corte nos
gastos públicos e redução de direitos sociais, retirando montanhas
de recursos da produção para a especulação.

“Agora, a orgia financeira cobra seu preço e, em meio à ressa-
ca, os capitalistas que lucraram bilhões parasitando o suor e o
sangue da classe trabalhadora tentam passar a fatura dos rombos
que geraram para o nosso bolso. Não vamos pagar esta conta!”,
afirma o presidente nacional da CUT, Artur Henrique.

FALÊNCIA - Segundo Artur, “a globalização neoliberal e sua ló-
gica excludente faliram. Neste momento de luta e superação, a
melhor vacina contra os impactos negativos da crise internacional
é a defesa do nosso mercado interno, do emprego, da renda e dos
direitos sociais, trabalhistas e previdenciários dos brasileiros”.

Da mesma forma que a nossa Central, a Conticom entende que
para enfrentar as demissões, é preciso pisar firme no acelerador do
crescimento e fazer a disputa política-ideológica contra os neoliberais
do DEM-PSDB que após anos de desgoverno, tentam agora sabo-
tar as iniciativas que começam a recuperar o papel do Estado.

A Conticom defende que as Federações e Sindicatos da
costrução devem aproveitar o 1º de Maio para, junto com as de-
mais categorias e movimentos sociais, construir grandes mobiliza-
ções unitárias com o eixo “Desenvolvimento, Renda e Direitos”. “É
necessário reduzir urgentemente a taxa básica de juros e o eleva-
do spread bancário, direcionando os recursos que ainda são dre-
nados aos especuladores para o investimento público e produtivo,
investir na reforma agrária e potencializar a agricultura familiar. Pre-
cisamos de um Estado que atenda às necessidades do nosso povo,
com serviços ágeis, eficientes e de qualidade, o que só se garanti-
rá com uma política de valorização dos servidores. Exigimos con-
trapartidas sociais para a liberação de recursos públicos a empre-
sas, reduzir a jornada de trabalho sem redução de salário, pôr fim
à alta rotatividade da mão-de-obra com a ratificação da Conven-
ção 158 da OIT, que coíbe as demissões imotivadas”.

A unidade é a chave da vitória. Dia 1º de Maio, todos às ruas!

- Defesa do emprego e da renda, fim das
dispensas imotivadas, Ratificação da

Convenção 158 da OIT
- Corte nas altas taxas de juros

- Redução da jornada de trabalho sem
redução de salário

- Reforma agrária e fortalecimento da
agricultura familiar

- Investimento nas áreas sociais
- Valorização dos serviços e dos servidores

CONTICOM DEBATE PROGRAMA HABITACIONAL NA TV ABERTA DE SP
A TV Aberta de São Paulo (NET 9, TVA 72) promoveu im-

portante debate sobre o Plano de habitação “Minha Casa,
Minha Vida”, o Programa de Aceleração do Crescimento e a
geração de empregos, com a participação do presidente da
Conticom, Waldemar de Oliveira. Apresentado pelo jornalista
João Franzin, o programa entra ao vivo toda quarta-feira, das
19 às 20 horas, abrangendo também as cidades de
Guarulhos, São José dos Campos e São José do Rio Preto.

PARTICIPAÇÃO - Debateram com Waldemar os presiden-
tes do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo,
Murilo Celso de Campos Pinheiro e do Sindicato dos Traba-
lhadores nas Indústrias da Construção de São Paulo e  vice-
presidente da Força Sindical, Antonio de Souza Ramalho.

Ramalho (Força); Waldemar (Conticom-CUT); João
Franzin; e Murilo (Sindicato dos Engenheiros de SP)
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O secretário geral do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias da Cons-
trução e da Madeira de São Bernardo e
Diadema, Edmilson Lúcio Oliveira, é o
novo presidente da Fede-
ração Solidária da catego-
ria no Estado de São Pau-
lo. Participaram do Con-
gresso da entidade estadu-
al, realizado nos dias 14 e
15 de abril, em Praia Gran-
de, 87 delegados represen-
tando 14 Sindicatos.

"Um dos pontos princi-
pais que discutimos é que
não há crise no setor. Mui-
to pelo contrário, sua úni-
ca perspectiva é crescer,
pois muitos recursos pú-
blicos estão sendo injetados no seg-
mento, o que significa que teremos
campanhas salariais em muito melho-
res condições do que as anteriores,
abrindo espaço para garantirmos mai-
ores avanços", declarou Edmilson.

AQUECIMENTO- Citando conver-
sas recentes com lideranças empre-
sariais do setor no ABC, o novo presi-
dente da Federação Solidária lembrou
que, realizada com recursos dos go-
vernos federal e estadual, as obras do
Rodoanel vêm impactando positiva-
mente o emprego na região. "Confor-
me depoimento dos próprios empre-
sários, eles não estão conseguindo
contratar mais armadores e carpintei-
ros e até mesmo pedreiros está fican-
do difícil", relatou.

ACÚMULO - Agora, com a injeção
de recursos do programa Minha Casa,
Minha Vida, e os bilhões do Programa
de Aceleração do Crescimento (PAC),

Afirma Edmilson Lúcio Oliveira, novo presidente da Federação
Solidária da Construção e da Madeira do Estado de São Paulo

INJEÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS ALAVANCA
SALÁRIO E EMPREGO NO SETOR DA CONSTRUÇÃO

a situação ficou ainda mais favorável
para o emprego, ressaltou Edmílson,
relatando que, "mesmo as construto-
ras que não têm serviço no momento

estão mantendo sua equi-
pe técnica, segurando sua
mão-de-obra". "Por exem-
plo, no ABC, a idéia é
construir 68 mil moradias,
o que vai gerar pelo me-
nos cinco mil empregos di-
retos e beneficiar o con-
junto da cadeia produtiva",
comemora.

COMUNICAÇÃO- Ed-
milson avalia que um dos
grandes embates da ges-
tão será romper com o gar-
galo da comunicação com

a base, uma vez que os grandes meios
de comunicação apenas reproduzem a
visão empresarial. "No caso específico
da análise da crise, eles jogam contra
nós, vendendo uma idéia falsa, erra-
da, de que o momento é de resistir, de
segurar as reivindicações. Pelo contrá-
rio, se o setor está prosperando, nós
precisamos aproveitar o mês de maio
e junho, nosso período de data-base,
para arrancar maiores e melhores con-
quistas. Por isso também vamos orga-
nizar caravanas e visitar as bases no
Estado para dialogar com os compa-
nheiros. Nesta quinta-feira, estivemos
nas construtoras Sareli e MBGuici. Nos-
so compromisso é divulgar em nossos
boletins, jornais e páginas da internet
as ações para ampliar a mobilização nos
canteiros de obras e, através da infor-
mação, fortalecer o grau de unidade e
determinação da categoria para seguir
em frente, avançando sempre".

FIQUE BEM INFORMADO! Acesse www.conticom-cut.org.br

Edmilson Oliveira

ATENÇÃO E PRESSÃO NAS
CAMPANHAS SALARIAIS

Aproxima-se o período de data-
base de boa parte da categoria nos
meses de maio e junho, hora de
atenção e muita pressão do conjun-
to das entidades para arrancarmos
o máximo possível nas campanhas
salariais.

Contrariando a realidade, muitas
entidades empresariais já começa-
ram a chorar de barriga cheia, pen-
sando que o trabalhador é trouxa e
que não vê o que está acontecen-
do. A verdade é que não existe nem
sombra de crise no setor. Além de
ter injetado mais de R$ 40 bilhões
na geração de emprego na cons-
trução, o presidente Lula anunciou
o plano habitacional de um milhão
de casas, sem falar no Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC).

Somando tudo, podemos afirmar
com toda certeza que a perspectiva
é altamente positiva, com todos os
analistas prevendo que o setor da
construção será o campeão em ad-
missão, alavancando a economia.

GANHO - Estamos iniciando um
momento rico, de muitos avanços
para todo o segmento e é preciso
que os Sindicatos fiquem de olho,
fiscalizando os espertalhões que
querem contratar sem registro,
precarizando direitos. Se o bolo
está crescendo, nada mais justo do
que garantir a parte do trabalhador.

Portanto, diante de qualquer in-
dício de picaretagem ou ameaça de
patrões oportunistas, precisamos
agir rápido e denunciar ao Ministé-
rio do Trabalho e à Caixa Econômi-
ca Federal a ilegalidade. É bom que
os maus patrões saibam que o con-
trato pode ser imediatamente rom-
pido e a empresa descredenciada.

VITÓRIA: MTE NORMALIZA FISCALIZAÇÃO SOBRE A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
O ministro do Trabalho, Carlos Lupi,

editou a Ordem de Serviço Número 1,
apontando a interpretação do Ministério
acerca da cobrança da contribuição as-
sistencial, garantindo que não haja qual-
quer interferência ou ingerência na es-
trutura financeira dos sindicatos e colo-
cando um ponto final na injusta perse-
guição imposta por setores do Ministé-
rio Público do Trabalho às entidades re-
presentativas dos trabalhadores.

DETERMINAÇÃO - Este norma deve
ser seguida por todos os órgãos inter-
nos do Ministério e determina que a con-
tribuição assistencial paga pelos traba-
lhadores aos sindicatos deve seguir as
seguintes observações: “Ser instituída

dias do recebimento da informação
prevista”.

Na avaliação do presidente da
Conticom, Waldemar de Oliveira, “di-
ante dos relatos de arbitrariedades
que acabaram comprometendo a
saúde financeira de muitas entida-
des sindicais, esta é uma orienta-
ção positiva do ministro para regrar
e limitar os abusos que eventual-
mente ainda ocorram”. A Ordem
editada no dia 26 de março, frisou,
deixa claro que não deverá ser con-
siderada ilegal, pelos órgãos do Mi-
nistério do Trabalho, a cláusula de
instrumento normativo que institua
a contribuição assistencial.

em assembléia geral, com ampla par-
ticipação dos trabalhadores da cate-
goria; estar prevista em convenção
ou acordo coletivo de trabalho; e for
garantido ao empregado não sindi-
calizado o direito de oposição ao des-
conto no salário”.

INFORMAÇÃO - O artigo segun-
do dispõe ainda que, “para a legali-
dade da cobrança, o sindicato deve-
rá informar ao empregador e aos em-
pregados o valor ou a forma de cál-
culo da contribuição assistencial” e
que “o direito de oposição do empre-
gado não sindicalizado deve ser exer-
cido por meio de apresentação de
carta ao sindicato, no prazo de dez


