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SINDICATOS CUTISTAS DE SÃO PAULO REIVINDICAM PISO
SALARIAL DE R$ 1.240,00 PARA MONTAGEM INDUSTRIAL
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Mobilização da categoria já garantiu aumento da cesta básica para 36 quilos e protetor solar
 Os 19 sindicatos cutistas de operários

da construção civil do Estado de São Pau-
lo estão mobilizados em defesa do piso sa-
larial de R$ 1.240.00 para os trabalhado-
res da montagem industrial. Ainda sem res-
ponder a esta reivindicação, o Sindicato
patronal (SInduscon) já concordou em au-
mentar a cesta básica da categoria de 30
quilos para 36 quilos de alimentos e em
distribuir gratuitamente protetor solar para
todos os trabalhadores.

Convocados pela CUT estadual, direto-
res da Federação Solidária da Construção
Civil do Estado de São Paulo e dos Sindi-
catos de São Bernardo, Santo André e Mogi
das Cruzes estiveram presentes na tarde
de sexta-feira na sede da Central Única dos
Trabalhadores para reagir frente à criação
de sindicatos de carimbo que estão tratan-
do de se apropriar o imposto sindical dos
trabalhadores da base.

CANTEIROS - Na oportunidade, relata-
ram a mobilização existente nos canteiros
de obras para garantir a melhoria. Em São
Caetano, na segunda-feira, haverá parali-
sação, conforme aprovação dos operários,
que estão realizando assembléias em todo
o Estado para aumentar a pressão sobre
os patrões.

"Embora seja este o setor mais qualifi-
cado da categoria, cujo trabalho exige mais
conhecimentos técnicos, seus operários
ainda não têm um Piso no Estado de São
Paulo, o que acaba produzindo enormes
injustiças e distorções. Nossa ação junto
aos empresários e ao Sinduscon é para
que estes companheiros tenham a sua
mão-de-obra valorizada", declarou o presi-

dente da Confederação Nacional dos Tra-
balhadores nas Indústrias da Construção
e da Madeira (Conticom/CUT), Waldemar
Pires de Oliveira.

DIGNIDADE - De acordo com Admilson
Lúcio Oliveira, presidente da Federação So-
lidária da Construção, "garantir o piso co-
mum para os trabalhadores em montagem
industrial, com valores dignos é a questão
essencial neste momento, daí a importân-
cia da mobilização unificada dos nossos
Sindicatos filiados". Segundo Admilson, há
muitos "pisos políticos", parâmetros infor-
mais que não estão assegurados por Con-
venção Coletiva e que precisam ser garan-
tidos, para não dar margem a retrocessos,
como é o caso das cidades de Bauru e
Botucatu. "Nos acordos por empresa, po-
demos melhorar o piso, mas o essencial é
ter uma boa base", ressaltou o dirigente

da Federação cutista, frisando que neste
momento "é chave ter uma boa comunica-
ção com a categoria, por isso vamos in-
vestir na informação como instrumento de
conquista". "O setor está aquecido, as pers-
pectivas são boas e é preciso que os com-
panheiros tenham esta compreensão e
consciência para que lutem por aumentos
reais expressivos", declarou.

AÇÃO - Estiveram presentes nesta sex-
ta à sede da Central Única dos Trabalha-
dores os dirigentes Luiz Carlos José de
Queiroz, do Sindicato de Mogi das Cruzes
(Sintramog) e secretário de Política Sindi-
cal da Conticom; Cladeonor Neves da Sil-
va, coordenador da subsede da CUT no
ABC; Carlos Menegueti, diretor do Sindi-
cato de Santo André e Josimar Bernardes,
presidente do Sintramog.

Conticom/CUT, Federação Solidária SP e Sindicatos: pressão total

As comemorações do 1º de Maio, Dia Internacional do Tra-
balhador, reuniram multidões de Norte a Sul do país em defesa
do desenvolvimento e dos investimentos públicos, de menos
juros e mais emprego, renda e direitos.

De acordo com o presidente da CUT, Artur Henrique, este é o
momento de pressionar pela redução dos juros e por mais inves-
timentos em políticas sociais “para enfrentar os impactos nega-
tivos da crise internacional”. Artur frisou que também é preciso
denunciar os que atentaram contra o interesse nacional, minan-
do a capacidade do Estado e deixando o país mais vulnerável.
“Eles têm nome. São os tucanos, que imprimiram uma política
neoliberal, em defesa do Estado mínimo e das privatizações”,
condenou Artur, resgatando o papel das mobilizações contra a
política de desmanche aplicada pelo PSDB-DEM.

CUT COMEMOROU 1º DE MAIO COM ATOS EM DEFESA DO SALÁRIO E EMPREGO

Espírito Santo: por trabalho, renda e direitos



A Escola Sul e as CUTs estaduais
de Santa Catarina, Paraná e Rio Gran-
de do Sul realizarão nos próximos dias
13, 14 e 15 (quarta, quinta e sexta-fei-
ras) a Pré-Conferência Regional Sul de
Comunicação: Comunicação & Transfor-
mação Social.

O objetivo do evento é formular uma
estratégia coletiva para intervir no pro-
cesso da Conferência Nacional de Co-
municação, com debates sobre os te-
mas da agenda do setor de políticas pú-
blicas para a comunicação e também a
respeito do papel da CUT e do movimen-
to social na construção de instrumen-
tos populares para fazer frente à mídia.

A participação dos companheiros da
Conticom, Federações e Sindicatos da
construção é fundamental para fortale-
cermos a luta pela democratização da
comunicação e qualificarmos a ação dos
movimentos sindical e social na disputa
de hegemonia com a mídia pró-capital.

A Pré-Conferência é dirigida a lide-
ranças sindicais interessadas no tema,
dirigentes da área de comunicação, as-
sessorias sindicais, integrantes da Co-
ordenação dos Movimentos Sociais e
dos fóruns pela democratização da co-
municação, estudantes, partidos e uni-
versidades.

PARTICIPE! - A realização da Pré-
Conferência Regional Sul de Comunica-
ção é preparatória ao processo nacio-
nal, formalizado pelo Governo Federal no
último dia 17 de abril. Reunindo impor-
tantes atores, seu objetivo é subsidiar
os participantes para a intervenção nas
etapas municipais e regionais, garantin-
do e potencializando as pautas dos mo-
vimentos sociais na Conferência Nacio-
nal, que será realizada de 1º a 3 de de-
zembro de 2009. O 5º Encontro Nacio-
nal de Comunicação da CUT será nos
dias 8 a 10 de julho, em Salvador - BA.

Um dos debates mais importantes é
sobre a democratização do acesso e da
produção de conteúdo nos meios de
comunicação - hoje instrumentalizados
pela direita para manipular a informação
em favor dos interesses reacionários e
impor padrões de comportamento -, com
propostas que fortaleçam o projeto
cutista de transformação da sociedade.

CONTATO - (48) 3266.7272

NESTA SEMANA: CUTISTAS DO PR,
SC E RS VÃO DEBATER NA ESCOLA SUL
DEMOCRATIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO

A retomada do papel indutor do Es-
tado na economia se traduz no Ramo
da Construção na multiplicação das
obras de infra-estrutura do Programa
de Aceleração do Crescimento (PAC),
na desoneração tributária da cesta de
produtos e, mais recentemente, no
anúncio de um milhão de moradias do
Programa Minha Casa, Minha Vida.

Nossa convicção é de que chegou
a hora do segmento da madeira, de
um programa específico para sua ple-
na reativação, com incentivos para o
reflorestamento e estudo sobre o de-
senvolvimento de novos materiais, de
um sistema de certificação ambiental,
modernização de serrarias e investi-
mento em uma tecnologia nacional
para a construção de máquinas e equi-
pamentos à altura deste novo tempo.

Este é o entendimento da Conticom/
CUT, que esteve reunida no início de
abril, em Seminário Nacional na capi-
tal paranaense para definir uma pau-
ta a ser levantada como bandeira do
segmento, tendo como Norte o desen-
volvimento nacional, a geração de em-
prego, renda e direitos para os traba-
lhadores do setor, principalmente neste
momento de retração do mercado ex-
terno. Para se ter uma idéia da impor-
tância do tema, os móveis de madeira
representam 78,9% do mercado total
de móveis no Brasil, com as regiões
Sul e Sudeste concentrando 70% dos
empregos.

Do ponto de vista do mercado inter-
no, que deve ser o centro das nossas
preocupações, há uma relação direta
entre a construção de moradias popu-
lares e a indústria moveleira, o que, pela
quantia de famílias que serão benefici-
adas pelo Minha Casa, Minha Vida, fala
por si. Da mesma forma, a geração de
centenas de milhares de novos empre-
gos com carteira assinada pelo PAC im-
plicará no crescimento da massa salari-
al e, consequentemente, em maior po-
der de compra para os trabalhadores
adquirirem novos móveis e imóveis.

Já em relação às exportações, em-
bora seja o detentor da maior oferta de
madeiras tropicais do mundo, o Brasil
participa apenas com 1% do seu co-
mércio internacional. A contradição não
se justifica, pois somos um país conti-
nental, que tem imenso potencial agre-
gado, condições excepcionais de clima
e solo que permitem o desenvolvimen-
to de novas florestas, remanejamentos,
cultivos de novas espécies e reflores-
tamentos que nos colocam em situação
privilegiada no segmento madeireiro.
No entanto, há problemas graves que
precisam ser urgentemente sanados,
como a exportação de madeira bruta -
que possibilita matéria-prima de primei-

ra qualidade a países que lhe vão agre-
gar valor em suas indústrias movelei-
ras para nos fazer concorrência e rou-
bar mercados -, e à falta de ousadia na
diversificação de mercados, ainda muito
vinculado ao norte-americano, que vem
se retraindo ano a ano.

É injustificável que enquanto os ou-
tros países investem na capacitação/
qualificação de sua mão-de-obra, em
novas técnicas e equipamentos, em vi-
sual e formatos mais atrativos, parce-
las do empresariado do setor continu-
em tendo uma visão míope do seu pró-
prio empreendimento, submetendo
seus trabalhadores a jornadas extenu-
antes e salários aviltantes, com máqui-
nas obsoletas que multiplicam os aci-
dentes, com lesões e mutilações.

Queremos abrir diálogo com empre-
sários e governos para somarmos for-
ças em torno a um plano de ação co-
mum para dinamizar o setor, tendo
como foco o seu desenvolvimento em
paralelo com a melhoria das condições
de vida e trabalho de seus operários,
que precisam ser contemplados com
as novas perspectivas que se abrem
para o segmento.

Diante disso, elencamos algumas
propostas para serem debatidas com
o conjunto dos Sindicatos, Federações
e centrais sindicais, para que tenha-
mos mais poder de pressão no momen-
to de negociação:

Manejo florestal - articular um pla-
no para resolver os problemas da ori-
gem da madeira, para que a extração
leve em conta a preservação e manu-
tenção da natureza e os direitos dos
seus trabalhadores, o que é essencial
para o país e para o desenvolvimento
econômico e social das regiões de
onde provêm as matérias-primas;

Qualificação/ classificação pro-
fissional - garantir a qualificação dos
trabalhadores e também a classifica-
ção profissional, a fim de que a me-
lhor formação técnica signifique ascen-
são profissional e valorização salarial;

Saúde e segurança - Pesquisar
junto à Fundacentro e ao Ministério da
Previdência informações detalhadas
sobre acidentes de trabalho e das do-
enças originadas pela utilização de
produtos tóxicos inseridos nas matéri-
as-primas utilizadas na fabricação de
móveis. Também é necessário fazer
um estudo pormenorizado sobre as
causas dos acidentes de trabalho e
das doenças profissionais, barrando o
avanço desta verdadeira epidemia.

Essas são algumas das idéias co-
letivizadas e que a Conticom/CUT co-
loca na mesa para que sejam debati-
das e potencializadas como política e
ação do segmento moveleiro, que pre-
cisa - e vai - se reerguer com consci-
ência, muita unidade e mobilização!

O ESTADO INDUTOR E A NECESSIDADE DE UM PROGRAMA
DE DESENVOLVIMENTO PARA A INDÚSTRIA MOVELEIRA

WALDEMAR DE OLIVEIRA


