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CUT CONVOCA MOBILIZAÇÃO NO CONGRESSO NESTA
TERÇA PELA VALORIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO
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Agora é pressão total sobre os parlamentares. Não vamos aceitar trairagem contra os R$ 580

O presidente da CUT, Artur Henrique, comanda protesto em frente
ao Ministério da Fazenda, em Brasília, no final de 2010: R$ 580, já!

A Central Única dos Trabalhadores
(CUT) reunirá dirigentes e militantes

do conjunto dos Ramos e categorias para
realizar uma mobilização no interior da
Câmara dos Deputados e do Senado nes-
ta terça-feira, dia 15, quando deve ir a voto
em plenário o projeto do governo federal
que propõe míseros R$ 545 para o salá-
rio mínimo.

 DIÁLOGO - O objetivo da mobiliza-
ção é convencer os parlamentares a apro-
varem a política de aumento real para o
salário mínimo, ou seja, mais do que os
R$ 545, que não representa valorização
nenhuma, uma vez que apenas repõe o
índice de inflação. Enfrentando o conser-
vadorismo da equipe econômica do go-
verno, a CUT e as demais centrais estão
mobilizadas e defendem os R$ 580 como
forma de continuar impulsionando o cres-
cimento do país com valorização do tra-
balho e distribuição de renda. A primeira
votação acontece na Câmara Federal.

“Vamos mobilizar uma vez mais por
um valor do salário mínimo que seja mai-
or que esse defendido pelo governo”, res-
saltou o presidente da CUT, Artur Henri-
que, enfatizando a necessidade das enti-
dades cutistas ampliarem a pressão so-
bre os parlamentares eleitos em suas
bases. De acordo com Artur, as centrais
defendem uma excepcionalidade no au-
mento deste ano, já que diante da crise
os empresários tiveram inúmeros incenti-
vos do governo e, agora, chegou a vez do
governo olhar para os trabalhadores.

A Conticom conclama as suas Fede-
rações e Sindicatos a se fazerem presen-
tes e a ampliarem, desde as suas cida-
des e estados, os contatos com os par-
lamentares da região, a fim de que garan-
tam aumento real para o salário mínimo e
denunciem toda e qualquer trairagem.

PAUTA - Artur esclareceu que os de-
mais pontos da pauta – correção da tabe-
la do imposto de renda, manutenção da

política de valorização do salário mínimo
até 2014 e criação de uma política de va-
lorização das aposentadorias – continu-
am em negociação e já receberam sinali-
zação positiva do governo federal.  “Quan-
to a esses outros pontos, que estão na
mesa, vamos continuar mobilizados para
garantir que as negociações com o go-
verno terminem em conquistas para os tra-
balhadores”, concluiu.

SUSPENSÃO DE CONCURSOS E NÃO CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS SÓ AGRAVARÁ
PROBLEMAS. CONTICOM EXIGE MAIS INVESTIMENTOS NA PREVENÇÃO E SEGURANÇA.

A ministra do Planejamento, Miriam
Belchior, aproveitou o lançamento do pa-
cote recessivo do ministro Guido Mante-
ga - com corte de R$ 50 bilhões no Or-
çamento - para  anunciar uma série de
medidas igualmente daninhas, como a
suspensão da nomeação de funcionári-
os públicos já concursados e a não rea-
lização de novos concursos.

ABSURDO -  Além de combater vee-
mentemente esta concepção fiscalista,
que representa um freio no processo de
crescimento iniciado durante o governo
do presidente Lula, a direção da Conti-

com alerta para os impactos negativos
das medidas no conjunto do setor da cons-
trução civil e da madeira.

Em relação à questão econômica, é
mais do que óbvio qual será o resultado
da dita “desaceleração”, que vem colada
à defesa do ganho real zero para o salá-
rio mínimo neste ano e à manutenção dos
juros mais altos do mundo. No que diz
respeito à saúde e a segurança dos ope-
rários do setor, bastante abalada pela falta
de auditores fiscais para acompanhar o an-
damento das obras pelo país, a situação
continuará terrivelmente angustiante.

Ao economizar dinheiro público para
pagar juros, cortando despesas essenci-
ais como são os recursos para prevenção
e segurança, o novo governo dá um tiro no
próprio pé, mas não só. Porque a falta de
fiscalização, mesmo em obras públicas
como as do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) e do Minha Casa, Mi-
nha Vida, significará vermos mais compa-
nheiros mortos, lesionados e mutilados
pela sede de lucro fácil das empresas.
Vitaminada, agora, pela insensibilidade
do governo em lidar com questão tão re-
levante, como é a vida dos operários.

Mais do que tiro no pé do crescimento, desaceleração é agressão ao conjunto dos trabalhadores - e do país
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Dois funcionários da empresa Niága-

ra Empreendimentos Ltda. morre-
ram eletrocutados quando trabalhavam
em uma obra do programa “Minha Casa,
Minha Vida”, do governo federal,em São
Luís, capital do Maranhão. O acidente
aconteceu na manhã de sexta-feira (11),
na construção do Residencial Nova Au-
rora, no Bairro Cohabiano.

TESTEMUNHA – Conforme o ajudan-
te de pedreiro Marco Aurélio Araújo da
Silva, que presenciou o ocorrido, o pe-
dreiro José de Ribamar Sousa Santos,
estava na laje de uma das casas em
construção. Ele recebia, das mãos do
próprio Marco Aurélio, uma barra de fer-
ro para ser colocada dentro de uma “ca-

naleta”, quando a barra tocou no fio de
alta tensão, transmitindo a descarga elé-
trica para José de Ribamar, causando sua
morte instantânea.

CHOQUE - Ao tentar subir na laje, que
estava molhada, para salvar o companhei-
ro, o servente Douglas Jackson Noguei-
ra,  também recebeu a descarga elétrica.

Segundo os companheiros de traba-
lho das vítimas, elas usavam apenas ca-
pacete e botas e o fio de alta tensão, que
estava localizado a menos de dois me-
tros do topo da construção, não estava
encapado. O auxiliar de pedreiro Marco
Aurélio contou que chegou a receber par-
te da descarga e que só não morreu por-
que usavas luvas. As luvas usadas não

Em sintonia com a tragédia que se
abate no questio segurança sobre o con-
junto dos Estados, a maioria dos casos
de acidentes de trabalho no Piauí, se-
gundo os últimos dados da Delegacia

eram adequadas, uma vez que elas ras-
garam ao receber a descarga elétrica.

JUSTIÇA – A delegada Rosa Maria
Quaresma, do 13° Distrito Policial (Co-
hatrac), após verificar o local do aciden-
te e ser informada da perícia do Instituto
de Criminalística do Maranhão (Icrim), in-
formou que um inquérito policial será ins-
taurado para apurar os responsáveis
pelo fato, já que se trata de “homicídio
culposo”.

ALTA TENSÃO – A construção está
muito próxima da rede de alta tensão,
com a fiação sem nenhum tipo de prote-
ção; que, por lei, é obrigatória existir em
obras com no mínimo quatro metros de
distância da rede elétrica.

Regional do Ministério do Trabalho, se
concentra no setor da construção civil.

Em dez anos de auxílio aos trabalha-
dores, o Grupo de Aconselhamento em
Acidente do Trabalho (GRAAT), o Minis-

tério registrou que 43,72% dos aciden-
tes acontecem nas obras de constru-
ção. Em seguida estão os acidentes no-
tificados na área de serviços (15,03%),
indústria (8,24%) e comércio (5,66%).

SETOR DA CONSTRUÇÃO LIDERA ACIDENTES DE TRABALHO NO PIAUÍ

A Assembleia dos Movimen-
tos Sociais, momento máximo
que aglutina o conjunto das enti-
dades sindicais, estudantis, cam-
ponesas, comunitárias e femini-
nas no Fórum Social Mundial
(FSM), acusou ”os bancos, as
transnacionais e os conglomera-
dos midiáticos” pela crise “finan-
ceira, econômica, alimentar e
ambiental” e convocou as forças
populares de todos os continen-
tes a desenvolverem “ações de
mobilização, coordenadas a nível
mundial”, para se contrapor ao re-
trocesso representado pela glo-
balização neoliberal.

Realizada na tarde de quin-
ta-feira (10) no grande anfiteatro
da Universidade Cheik Anta Diop,
em Dakar, capital do Senegal, a assem-
bleia condenou a “política neocolonial”
de sangria das nações pelas instituições
financeiras internacionais e seu receitu-
ário de “ajuste fiscal” e “corte de investi-
mentos”. Diante do recente pacote bai-
xado no Brasil, o ministro Mantega foi
bastante lembrado.

UNIDADE - Alertando que a “crise sis-
têmica” implicou no “aumento das mi-
grações e deslocamentos forçados, da
exploração, do endividamento e das de-
sigualdades sociais”, os participantes
apontaram para a construção de uma es-
tratégia comum de luta “contra as trans-
nacionais, pela justiça climática e a so-

ASSEMBLEIA DOS MOVIMENTOS SOCIAIS DO FSM ACUSA BANCOS,
TRANSNACIONAIS E CONGLOMERADOS MIDIÁTICOS PELA CRISE
Delegação cutista tem participação destacada no Fórum Social Mundial de Dakar, no Senegal

berania alimentar, pela paz, contra a guerra
e o colonialismo, as ocupações e a mili-
tarização de nossos territórios e para ba-
nir do planeta a violência contra a mulher”.
O evento também manifestou “apoio e so-
lidariedade ativa aos povos da Tunísia e
do Egito e do mundo árabe”, “que estão
iluminando o caminho para outro mundo,
livre da opressão e exploração”.

MOBILIZAÇÃO -Fazendo uso da pa-
lavra, Rosane Bertotti, secretária nacio-
nal de Comunicação da CUT e represen-
tante da Coordenação dos Movimentos
Sociais (CMS) do Brasil, defendeu a rea-
lização de ações unitárias em defesa da
soberania dos países e povos como um

elemento chave para a afir-
mação de projetos de de-
senvolvimento inclusivos,
que fortaleçam políticas
públicas e investimentos
sociais para melhorar as
condições de vida e traba-
lho da população.

CMS - Rosane lembrou
que muitos dos avanços
conquistados no Brasil no
último período se devem a
uma ação unificada das
entidades através da CMS,
que articula os movimen-
tos sindical e social, poten-
cializando o seu protago-
nismo e, com isso, a ne-
cessária pressão sobre os
governantes.

 CALENDÁRIO - A dirigente cutista
defendeu o calendário de lutas aprovado
pela assembléia, que convocou já para
20 de março um dia mundial de solidari-
edade com o levante do povo árabe e
africano, representado nas lutas do povo
egípcio e tunisiano, e também de apoio
à resistência do povo palestino e saha-
rauí. Em relação ao 12 de outubro, apon-
tado como dia de ação global contra o
capitalismo, Rosane defendeu que se
articule com o 7 de outubro, Dia Mundi-
al pelo Trabalho Decente, convocado
pela Confederação Sindical Internacio-
nal (CSI)  para combater a precarização,
a terceirização e a retirada de direitos.

Rosane Bertotti representou a CUT e a CMS do
Brasil na assembleia final do Fórum Social


