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MILITÂNCIA NAS RUAS PARA GARANTIR VITÓRIA DE DILMA
Executiva Nacional da CUT aprova resolução sobre as eleições de 3 de outubro e conclama  unidade e mobilização
“para derrotar a candidatura da direita e avançarmos na consolidação de um Brasil, justo, democrático e soberano”
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A Executiva nacional da CUT, reunida na ci-
dade de São Paulo no dia 08 de outubro

de 2010, aprovou a seguinte resolução de con-
juntura.

Militância nas ruas para garantir
a vitória de Dilma Presidente

A CUT reafirma o voto em Dilma no 2º turno
pelas reivindicações dos trabalhadores e das
trabalhadoras e do povo brasileiro.

Os resultados das eleições do 1º turno em
3 de outubro não deixam dúvidas: o povo brasi-
leiro não quer a volta do PSDB.

Em luta por suas legítimas reivindicações
de redução da jornada para 40 horas, de refor-
ma agrária, por um salário mínimo valorizado,
por melhores aposentadorias e em defesa dos
serviços públicos, os trabalhadores e o povo
colocaram Dilma em 1º lugar com aproxima-
damente 48 milhões de votos (47%) e, ao mes-
mo tempo, elegeram uma Câmara de Deputa-
dos e um Senado onde as bancadas privatis-
tas do PSDB-DEM foram reduzidas.

ARTICULAÇÃO - Nesta reta final, nossa
militância deve fortalecer sua presença nas ruas e locais de tra-
balho, ampliando a articulação junto ao conjunto dos movimen-
tos sociais, para barrar a possibilidade de retrocesso, expresso
na candidatura do PSDB/DEM, vinculada
ao passado de privatização e entrega das
empresas públicas, desmonte do serviço
público e ataque aos direitos sociais e tra-
balhistas. Tentaram acabar com as férias,
o 13º salário, a licença-maternidade, entre
outras conquistas, ao mesmo tempo em que
ampliaram o arrocho salarial e bateram re-
cordes de desemprego.

É hora de massificar a denúncia da pro-
posta expressa por Serra de realizar uma
violenta reforma da Previdência, destruindo
direitos históricos dos trabalhadores e o
próprio sistema previdenciário, começando
com a elevação da idade mínima para a
aposentadoria. Nossa batalha é para aca-
bar com a herança neoliberal, a exemplo
do fator previdenciário.

TRUCULÊNCIA - Da mesma forma, é
preciso desmascarar a mentira de que foi o
candidato do PSDB/DEM o criador do Fun-
do de Amparo ao Trabalhador (FAT) e do
seguro desemprego; e relembrar a repres-
são e truculência contra os movimentos
sociais, como a agressão covarde aos pro-
fessores paulistas, funcionários de escola
e policiais civis.

Como já apontado pela nossa Central
no primeiro turno, a candidatura que expressa a continuidade do
processo de transformações em curso no país, das quais a po-
lítica de valorização do salário mínimo é uma das principais ex-
pressões, é a de Dilma Rousseff. A política permanente de valo-

rização do salário mínimo, acordada até 2023, negociada pelas
centrais sindicais com o governo, tem sido essencial para o com-
bate às desigualdades sociais e regionais e não pode ser redu-

zida ao vale tudo da demagogia eleitoral,
como vem fazendo o candidato da direita.

DISPUTA -Tal como na disputa de 2006,
quando Lula desmascarou os tucanos e sua
política de privatizar e retirar direitos dos tra-
balhadores, neste segundo turno de 2010
novamente enfrentamos uma forte disputa
de projetos de Sociedade e de Estado.

Não será o herdeiro de FHC que vai avan-
çar na reforma agrária, na recuperação do
petróleo para a nação ou na integração so-
berana da América Latina!

A CUT reafirma que é a mobilização da
classe trabalhadora que garantirá a vitória
no 2º turno, que significará a continuidade
do projeto democrático e popular expresso
em nossa Plataforma da Classe Trabalha-
dora, de defesa de um projeto nacional de
desenvolvimento sustentável, com valoriza-
ção do trabalho; igualdade, distribuição de
renda e inclusão social e do Estado demo-
crático com caráter público e participação
ativa da sociedade.

AVANÇAR - Finalmente, conclamamos
a todos os trabalhadores e trabalhadoras,
independentemente da opção feita no pri-
meiro turno – o voto em Marina, Plínio, Zé
Maria e os demais candidatos -  a refleti-

rem sobre a importância do seu voto e também dos de seus
amigos e familiares para derrotar a candidatura da direita e avan-
çarmos na consolidação de um Brasil, justo, democrático e so-
berano.

“É preciso barrar a
possibilidade de

retrocesso, expresso na
candidatura do PSDB/

DEM, vinculada ao
passado de privatização
e entrega das empresas
públicas, desmonte do

serviço público e ataque
aos direitos sociais e
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acabar com as férias, o
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maternidade, entre
outras conquistas, ao
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Presidente da CUT, Artur Henrique, entrega a Dilma cartaz da histórica  Assembleia
da Classe Trabalhadora no Pacaembu: em campo para o Brasil seguir mudando



No Dia Mundial pelo Trabalho Decen-
te, 7 de outubro, CUT, Força Sindi-

cal, Nova Central, CGTB e UGT levaram
às ruas da capital paulista cerca de 1500
pessoas para defender melhores condi-
ções de vida e trabalho para todos.

A data foi definida pela OIT (Organiza-
ção Internacional do Trabalho) para que
se promovam atos em defesa de temas
como emprego com carteira assinada,
combate ao trabalho escravo e infantil, res-
peito à organização sindical e igualdade
entre homens e mulheres.

No Brasil, a mobilização que ocorreu
na cidade de São Paulo começou por vol-
ta das 10h30, quando os manifestantes
que se reuniam na Praça Ramos, diante
do Teatro Municipal, e partiram rumo à
sede da Superintendência Regional do Tra-
balho e Emprego, na Rua Martins Fontes.

UNIÃO - Uma comissão formada por
representantes das cinco centrais entrega-
ram um manifesto ao superintendente Re-
gional do Trabalho e Emprego, José Ro-
berto de Melo. O texto destaca a necessi-
dade de manter ações para promoção do
trabalho decente promovidas pelo governo
federal nos últimos oito anos como a políti-
ca de valorização do salário mínimo e o
fortalecimento do papel do Estado.

ARTUR - O presidente da CUT, Artur

‘TRABALHO DECENTE SÓ COM GOVERNO DECENTE”, AFIRMAM
CENTRAIS NO 7 DE OUTUBRO NAS RUAS DA CAPITAL PAULISTA

Henrique, destacou a im-
portância de votar em
pessoas e projetos com-
prometidos com a clas-
se trabalhadora. “A agen-
da do trabalho decente
só será efetivamente
implementada com a con-
tinuidade do governo Lula
por meio da eleição da
companheira Dilma, evi-
tando a volta à época em
que o governo neoliberal
de Fernando Henrique
Cardoso (FHC)  adminis-
trou o Brasil, nos anos
1990, e destruiu o esta-
do brasileiro”, comentou.

DESGOVERNO FHC -
Artur lembrou que duran-
te o governo de FHC, do
qual o candidato José
Serra foi ministro, o emprego com cartei-
ra assinada desabou, houve um
sucateamento dos órgãos de fiscalização
do Ministério do Trabalho, além do arro-
cho dos salários e da criminalização do
movimento sindical. “Não podemos retro-
ceder a um período em que sequer tínha-
mos uma política de valorização do salá-
rio mínimo, conquistada em 2007 através

das marchas das centrais e com a nego-
ciação com o governo Lula. Ao contrário,
durante o governo do PSDB, a redução do
poder de compra dos salários impediu o
acesso da maioria dos brasileiros até
mesmo a direitos previdenciários. Foi um
período em que convivemos com a preca-
rização, com a privatização e com a falta
de espaço para negociar”, apontou.

Movimento sindical brasileiro voltou às ruas unido

Sob o título “Construção civil combina
recorde de empregos e problemas”, a Re-
pórter Brasil constata que “nunca houve
tantos trabalhadores formais na constru-
ção civil no país. São 2,7 milhões que -
conforme dados, pesquisas e relatos de
dirigentes sindicais - seguem expostos a
riscos e acidentes”. Nesta edição, sele-
cionamos alguns dos trechos mais
esclarecedores da matéria, assinada pe-
los jornalistas Rodrigo Rocha e Maurício
Hashizume.

“Em termos de crescimento, um dos
setores que mais tem se destacado no
Brasil é certamente o da construção civil.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), o incremento no
1º semestre deste ano foi de 15,7% na
comparação com o mesmo período do
ano passado.

RECORDE- Em julho de 2010, a
somatória de trabalhadores formais na
construção civil foi recorde, de acordo com
pesquisa mensal do Sindicato da Indús-
tria da Construção Civil do Estado de São
Paulo (SindusCon-SP) e da Fundação
Getúlio Vargas (FGV). O levantamento
registrou 2,7 milhões de pessoas no se-
tor. Em 2010, são mais de 314 mil novos
postos. O índice é 12,79% maior que a

RAMO DA CONSTRUÇÃO: RECORDE DE EMPREGOS E PROBLEMAS
Artigo da Repórter Brasil  aponta contradições entre avanços na geração de empregos formais na construção civil,
que já totalizam mais de 2,7 milhões, e a crescente elevação dos índices de acidentes, mutilações e mortes

quantidade de empregos dos sete primei-
ros meses de 2009. Os dados acumula-
dos dos últimos 12 meses mostram um
aumento de 16,67%.

O crescimento também é expressivo
em São Paulo, estado mais rico do país.
Os formalizados da construção chegaram
a 742 mil. Houve, nos 12 meses, 78,7 mil
contratações - 11,86% a mais que o perío-
do anterior.

PREOCUPAÇÃO- Os vistosos núme-
ros seguem acompanhados, contudo, de
outros dados preocupantes relacionados
à garantia de trabalho decente. Aspectos
como acidentes (e subnotificações), inten-
sificação, terceirização e informalidade
ainda ameaçam a dignidade plena dos tra-
balhadores do setor.

Com base na observação de 58 mil si-
tuações de riscos em cinco grandes obras

espalhadas pelo país, uma consultoria
privada identificou 12,3 mil (22%) situa-
ções de desvios dos padrões recomen-
dados quanto ao risco de quedas de pes-
soas e materiais, especialmente para tra-
balhos em altura.

PERIGO NAS OBRAS - Dados dis-
ponibilizados pelo Ministério da Previdên-
cia Social (MPS) fornecem um quadro
mais amplo. Por meio do Instituto Nacio-
nal do Seguro Social (INSS), é possível
notar que os acidentes de trabalho na
construção civil cresceram 69,3% entre
2006 e 2008. O número de óbitos aumen-
tou 25% no mesmo período e os aciden-
tes que causaram incapacidade perma-
nente subiram 37%. Impressiona ainda
mais o salto de acidentes que causaram
afastamento de empregados por mais de
15 dias de 2006 a 2008: 122%.

Para o diretor da Conticom/CUT, Luiz Queiroz, a preferência dos jovens por
outros setores é um indício relevante. "Um jovem hoje prefere ir para outros setores
e não para construção civil, pois os riscos da profissão não têm uma compensação
financeira", coloca. "É muito menos desgastante trabalhar com telemarketing e o
salário é o mesmo". “O ritmo muito intenso traz novos problemas para a saúde do
trabalhador como LER (Lesão por Esforço Repetitivo), Dort (Distúrbios Osteo-mus-
culares Relacionados ao Trabalho) e hérnia. Alguns chegam a trabalhar de segun-
da a segunda. Isso aumenta o risco”, acrescenta.

CONTICOM DENUNCIA O AUMENTO DOS RISCOS DA PROFISSÃO


