
CONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃO
BOLETIM ELETRÔNICO  Nº 63 -  17 A 24 DE NOVEMBRO DE 2008

www.conticom-cut.org.brwww.conticom-cut.org.br

conticom@conticom-cut.org.br

CONSTRUÇÃO - Informativo da Confederação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores nas Indústrias da Construção e da Madeira.
 Rua Caetano Pinto, 575, 3º andar, Brás, São Paulo-SP, CEP 03041-000. Fone: (11) 2108.9191. Fax: (11) 2108.9192. Edição: Leonardo Severo

DIA 3 DE DEZEMBRO, TODOS A BRASÍLIA PELO
DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO
Nesta reta final de preparação para a 5ª Marcha, cresce a responsabilidade das direções sindicais com o êxito da
manifestação, que terá papel central na luta pelos recursos do Orçamento, para garantir avanços nas áreas sociais

A direção da Conticom/CUT
acredita que cresce a importân-
cia da mobilização da classe ope-
rária neste momento da conjun-
tura nacional, onde a direita tenta
se aproveitar da crise da especu-
lação internacional para jogar sob
os ombros dos trabalhadores e da
sociedade brasileira os ônus do
esgotamento da política que con-
verteu o mundo num cassino.

“Assim, em vez de fortalecer
o Estado nacional, de priorizar o
mercado interno, a geração de
emprego, a distribuição de rique-
zas, os investimentos nas áreas
sociais, os demotucanos tentam
impor o receituário recessivo e
neoliberal da desregulamentação
do Estado, da precarização e do
subemprego. Ou seja, em vez de
antídoto contra a crise, querem
que o povo brasileiro prove mais
do veneno que impuseram ao país
nos anos de desgoverno FHC”, afir-
mou o presidente da Conticom/
CUT, Waldemar de Oliveira.

CONFRONTO - Diante da dis-
puta pelo Orçamento no Congres-
so Nacional, onde os demo-tuca-
nos querem assaltar os recursos
públicos para os banqueiros e

especuladores, cresce o papel
de cada Federação, Sindicato e
dirigente nesta reta final de pre-
paração para a 5ª Marcha Naci-
onal da Classe Trabalhadora,
convocada para o dia 3 de de-
zembro, em Brasília.

A pauta das centrais sindi-
cais é clara: desenvolvimento
com valorização do trabalho e
nenhum direito a menos. O car-
taz de convocação da Marcha
propõe: Redução da jornada, fim
do fator previdenciário, reforma
agrária, trabalho decente, corre-
ção da tabela do Imposto de
Renda, redução dos juros e do
superávit primário, ratificação
das convenções 151 e 158 da
OIT (que estabelece o direito de
negociação coletiva no setor
público e coíbe a demissão
imotivada, políticas públicas ge-
radoras de emprego e renda,
igualdade de remuneração entre
homens e mulheres. Portanto, é
hora de dialogar com a base,
mobilizar, para ampliar a pres-
são sobre o Executivo, o
Legislativo e o Judiciário, mos-
trando que os trabalhadores não
vão pagar pela crise.

SÃO BERNARDO ARRANCA PLR DE R$ 450,00
E AUMENTO DE 10% PARA OS MOVELEIROS

Com data-base em 1º de
novembro,os moveleiros de São
Bernardo do Campo arrancaram
Participação nos Lucros e/ou Re-
sultados de R$ 449,90 e aumento
salarial de 10%. O reajuste con-
templa aumento real de 2,55%,
com o salário indo para R$ 792,00.

Como nas rodadas de negoci- Cerca de cinco mil operários da construção civil protes-
taram em frente à sede do Ministério do Trabalho e Empre-
go em Teresina, Piauí, na manhã da última sexta-feira (14).

O movimento dos trabalhadores reivindica reajuste sala-
rial para R$ 750,00, mas o patronal só aceita pagar R$
610,00. De acordo com o presidente do Sindicato dos Tra-
balhadores da Construção de Teresina, Raimundo Nonato,
além do aumento no salário, existem vários outros direitos
que os patrões não vêm cumprindo. É aumento ou greve!

PIAUÍ: 5 MIL OPERÁRIOS EXIGEM AUMENTO REAL

ação, as propostas dos patrões
não progrediam em nada, a pres-
são das assembléias nas empre-
sas cumpriu o papel de dar o re-
cado: aumento ou greve. “Sus-
pendemos as reuniões e aí co-
meçamos a virar o jogo”, relata
Cladeonor da Silva, presidente do
Sindicato e coordenador da CUT-

ABC. Claudeonor frisou
que o patronato ainda
firmou compromisso de
reunir no mês de mar-
ço para debater a insti-
tuição de dois pisos: o
do ajudante e o do pro-
fissional.



"Vagner, chegando ao Brasil vou
conversar com as centrais sindicais,
porque, neste momento, acima das
pautas corporativas, precisamos ouvir
todos os atores sociais e encontrar
formas para enfrentar a crise". Com
estas palavras, dirigidas ao secretário
de Política Sindical da CUT Nacional,
Vagner Freitas, o presidente Luís
Inácio Lula da Silva convocou os sin-
dicalistas brasileiros na tarde desta
sexta-feira (14). Na oportunidade, di-
rigentes da Central Sindical Internacio-
nal (CSI) entregaram aos líderes mun-
diais do G20 propostas que priorizam
a produção e defendem mecanismos
de controle dos mercados financeiros,
com ênfase na geração de emprego e
renda, proteção social dos trabalha-
dores e diálogo social.

CSI - O representante cutista, ao
lado do secretário geral da CSI, Guy
Ryder, apresentou, em nome da dele-
gação internacional, o documento com
as propostas de saída para a crise aos
chefes de governo. Como coordena-
dor do G20, o presidente Lula com-
prometeu-se a encaminhar as contri-
buições a todas as lideranças.

LULA GARANTE À CUT QUE CONVOCARÁ CENTRAIS
PARA DEBATER MEDIDAS DE COMBATE À CRISE

Ao lado do secretário geral da CSI, Guy Rider, o secretário de Política
Sindical da CUT, Vagner Freitas (foto), representou os trabalhadores
na reunião dos líderes mundiais do G-20, realizada em Washington

Conforme Vagner, "o presidente Lula
nos disse que precisamos de alternati-
vas para a saída da crise, contemplan-
do em primeiro lugar a questão do em-
prego". "O presidente declarou que,
neste momento, o G20 tem que ser mais
do que um agrupamento econômico, ser
político. E mais, que as lideranças dos
países emergentes precisam de alter-
nativas sociais, distanciadas das velhas

fórmulas fiscais", relatou.
Segundo o representante cutista, "o

presidente Lula também fez críticas à
atuação do FMI e do Banco Mundial,
defendendo que os organismos inter-
nacionais devem passar a cumprir ou-
tro papel, pois condicionando e inter-
ferindo nas políticas internas dos paí-
ses pobres se esqueceram de contro-
lar os abusos dos países mais ricos".

A Comissão da Amazônia e a Se-
cretaria de Relações Internacionais da
Central Única dos Trabalhadores
(CUT) realizaram uma oficina nos últi-
mos dias 13 e 14 no Hotel Beira Rio,
em Belém, para debater iniciativas que
potencializem a ação cutista no Fórum
Social Mundial (FSM), que será reali-
zado de 27 de janeiro a 1 de fevereiro
na capital paraense.

O Pará tem 1.100.000 km² de terri-
tório, 143 municípios, sete milhões de
habitantes e apenas três milhões de
ocupados no mercado formal e infor-
mal, sendo que destes, 1,5 milhão re-
cebem entre meio e dois salários mí-

Dirigentes da CUT e da CSI (Central Sindical Ineternacional) entregaram propostas, na reunião do G-20, que priorizam a
produção e defendem mecanismos de controle dos mercados financeiros com ênfase na geração de emprego e renda

5º FÓRUM SOCIAL MUNDIAL SERÁ DE 27 DE JANEIRO A 1º DE FEVEREIRO EM BELÉM

nimos e apenas 10 mil  pessoas ga-
nham acima de 20 salários. O traba-
lhador contribui em média com três a
quatro reais com o sindicato, o que tor-
na a ação sindical muito deficitária na

Entre outras questões que neces-
sitam ser priorizadas, declarou Pan-
toja, está a qualificação profissional
dos trabalhadores da região, que é
muito baixa. "Nossa proposta é envol-
ver o Dieese e a Secretaria Nacional
de Formação nesta formulação, com
atividades que dialoguem com as ne-
cessidades da classe trabalhadora da
Amazônia. Nesse sentido, ganham
importância que entre as contraparti-

CUTISTAS DEBATEM SUAS PROPOSTAS PARA O FSM
parte estrutural, particularmente pelas
dificuldades para cobrir as grandes
distâncias no meio rural.

De acordo com Rogério Pantoja, da
executiva nacional da CUT, membro da
Comissão da Amazônia e um dos or-
ganizadores do FSM, "a oficina teve o
papel de mobilização local, ajudando
a oxigenar a CUT e integrar cada vez
mais os sindicatos ao Fórum. Ela tam-
bém constituiu-se como espaço para
pensar estratégias de como realizar o
debate dos temas gerais e regionais
(conflitos agrários, criminalização dos
movimentos sociais, biopirataria) com
a importância que merecem".

das sociais no PAC esteja o investimen-
to na qualificação, principalmente
quando se debate os efeitos da crise
internacional no mercado interno, que
afetará logicamente os setores mais
fragilizados", acrescentou. Partindo do
acúmulo das últimas discussões reali-
zadas na esfera da Executiva Nacio-
nal e do Secretariado, as propostas
autogestionadas da CUT serão: A co-
municação dos trabalhadores na dis-

puta ideológica - a construção de
novos instrumentos a partir de uma
análise crítica dos meios, qualifican-
do a ação das entidades sindicais na
disputa de hegemonia, desenvolvida
em parceria com a CGTP de Portu-
gal; Energia soberania e trabalho
decente - perspectivas para o desen-
volvimento sustentável e Novas for-
mas de exploração do trabalho e os
desafios da organização sindical

QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DA REGIÃO É UMA DAS PRIORIDADES


