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120 MIL NO ANHANGABAÚ COMEMORAM O 1º DE MAIO:
MENOS JUROS, MAIS TRABALHO DECENTE
Ato do Dia do Trabalhador em São Paulo defendeu investimentos na produção e combate à especulação

As comemorações do Dia do Traba-
lhador no Mato Grosso do Sul aconte-
ceram nos dia 30 de abril e 1º de maio
nas cerâmicas de Rio Verde. Nesta ci-
dade foram visitadas cinco empresas
do setor, que somam 600 trabalhado-
res, e sorteados kits contendo bicicle-
ta, cesta básica, ferro de passar roupa,
kit tererê, e o livro Latifúndio Midiota. A
atividade foi realizada pelo Sindicato dos
Trabalhadores das Indústrias de Cerâ-
mica e Olaria de Rio Verde e pela Fe-
deração dos Trabalhadores nas Indús-
trias da Construção, Mobiliário e Mon-
tagem Industrial do Mato Grosso do Sul
(FETRICOM/MS).

A comemoração do Dia do Trabalhador
promovida pela CUT em São Paulo

reuniu 120 mil pessoas no Vale do Anhan-
gabaú em defesa de menos juros e mais
trabalho decente.

No ato do 1º de Maio, o presidente na-
cional da CUT, Artur Henrique, destacou a
importância dos trabalhadores organiza-
rem suas entidades sindicais livremente
e afirmou ainda que "é preciso discutir a
qualidade do trabalho, pois não basta que
o Brasil seja a sexta economia do mun-
do, é preciso ter trabalho decente, com
liberdade e autonomia sindical".

Participaram do evento o presidente da
CUT estadual, Adi dos Santos Lima; José
Lopes Feijóo e Gilberto Carvalho, represen-
tando a secretaria geral da Presidência da
República; Brizola Neto, recém empossa-
do ministro do Trabalho; o presidente do
PT nacional, Rui Falcão, e os pré-candida-
tos à prefeitura da capital, Fernando Had-
dad (PT) e Celso Russomanno (PRB).

Unindo lazer, cultura e política, evento cutista foi um sucesso
O evento contou com feira culinária e

várias apresentações musicais, como as
de Paula Fernandes, Renato Borghetti e
Elba Ramalho.

Sorteio de bicicletas e prêmios na
comemoração em Rio Verde-MS

Na última sexta feira (4), o Sindicato
dos Trabalhadores da Construção Civil
do Espírito Santo (Sintraconst/ES) fe-
chou acordo com importantes avanços.

Após muita pressão, os operários
conquistaram reajuste salarial de 14%,
cartão alimentação de R$400,00, cesta
natalina de R$ 400,00, folga no período
da tarde no dia do pagamento mensal,
e passagem aérea bancada pelas em-
presas para trabalhadores que moram
acima de 500 quilômetros de distância.
O acordo abrange todos os operários
da área industrial do estado

FETRICOM NO MATO GROSSO DO SUL
PROMOVE ATIVIDADES EM RIO VERDE

MOBILIZAÇÃO DO SINTRACONST
ARRANCA CONQUISTAS PARA ÁREA
INDUSTRIAL NO ESPÍRITO SANTO

DIREÇÃO NACIONAL SE REÚNE NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO EM GUARULHOS
A direção da Conticom/CUT estará reu-

nida nas próximas quinta e sexta-feiras,
dias 10 e 11, em Guarulhos, na Grande
São Paulo, para debater a participação do
ramo no Congresso da CUT e a implemen-
tação do Compromisso Nacional de Aper-

feiçoamento das Condições de Trabalho
na Indústria da Construção.

RECONHECIMENTO -  Confederação
orgânica da CUT, a Conticom vem tendo
um papel de destaque na organização e
mobilização dos operários no conjunto dos

Estados, particularmente nos megaempre-
endimentos, como a construção de usi-
nas e as obras da Copa, e é preciso fazer
com que a nova direção cutista reflita este
importante espaço que o Ramo vem ocu-
pando na conjuntura sindical do país.

SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO DA CONTICOM DIAS 8 E 9
Nos próximos dias 8 e 9 (terça e quar-

ta-feira), a Conticom realizará em
Guarulhos o seu Seminário de Comuni-
cação. Com apoio da Secretaria Nacio-

nal de Comunicação da CUT, o evento
busca qualificar o trabalho desenvolvido
pelos departamentos de imprensa das en-
tidades e fortalecer a ação em rede.

Foram inscritos para o Seminário 26
participantes de 17 entidades de sete es-
tados brasileiros.

A Conticom solicita a todos que tra-
gam os seus notebooks, pois será um
instrumento fundamental para o trabalho.
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A ICM (Internacional dos Trabalhadores da Construção e da Madeira) e
o Centro de Solidariedade AFL-CIO promoveram nos dias 27 e 28 de abril
o seminário internacional "Organizando trabalhadores imigrantes do se-
tor informal na indústria da construção da Colômbia, Venezuela, Paraguai,
Brasil, Peru e Uruguai", na cidade de San Bernardino, no Paraguai.

PLANO DE AÇÃO - O objetivo do seminário foi analisar a situação dos
trabalhadores imigrantes informais na indústria da construção para de-
senvolver um plano de ação unificado internacionalmente. O secretário de
relações internacionais da Conticom e presidente do Sintracon Curitiba,
Domingos Oliveira Davide, expôs o caso brasileiro onde ressaltou os pro-
blemas gerados pelo trabalho informal. Domingos afirmou que "o traba-
lhador não deve se sujeitar a este tipo de condição de trabalho, pois o
empregador burla impostos que servem para proteger o trabalhador, como
a seguridade social (INSS) e, em caso de acidente, o operário fica total-
mente desprotegido". O dirigente também denunciou que "é justamente
nessas horas que esses patrões, mais conhecidos como gatos aventu-
reiros, somem e deixam o trabalhador à mercê da própria sorte".

Ao final do seminário, os participantes aprovaram o plano de ação para
guiar o trabalho dos sindicatos envolvidos nestes debates.

SEMINÁRIO DA CUT REFORÇA CAMPANHA
NACIONAL PELO BANIMENTO DO AMIANTO
Condenação dos donos da Eternit pelas mortes e danos ambientais
ratificam momento favorável para livrar o país desta chaga
O "Seminário Nacional - Doenças e

Mortes no Trabalho pelo Banimento
do Amianto no Brasil e no Mundo", reali-
zado pela Central Única dos Trabalhado-
res (CUT), na última sexta-feira (4), no Sin-
dicato dos Bancários de São Paulo, apon-
tou o momento favorável para banir de uma
vez por todas o manuseio e utilização des-
te perigoso produto de todo o território na-
cional.

MOVIMENTAÇÃO - O fato do amianto
já ter sido banido em  mais de 50 países e
a recente condenação dos donos da
Eternit pelas mortes e danos ambientais

provocados pelo seu uso, fortalecem a
campanha dos trabalhadores em defesa
de sua saúde e segurança.

EXEMPLO - Até o momento, apenas
em quatro estados (SP, RS, RJ, PE) e al-
guns poucos municípios a utilização do
amianto foi banida.

 A atividade contou com a presença do
Dr. Sebastião Vieira Caixeta, presidente
da Associação Nacional dos Procurado-
res do Trabalho (ANPT) e do senador
Eduardo Suplicy (PT/SP), autor do proje-
to de Lei pelo banimento do amianto no
Brasil, entre outros especialistas no tema.

CONTICOM REFORÇA AÇÃO DA ICM EM
DEFESA DOS TRABALHADORES IMIGRANTES

Domingos (ao microfone) representou a
Conticom/CUT no Seminário da ICM

Amianto: veneno a ser extirpado

MOVIMENTOS SOCIAIS VÃO ÀS RUAS EM DEFESA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO
Colocar o bloco na rua para garantir a

liberdade de expressão como um direito
de todos. Esta, segundo a coordenadora
do Fórum Nacional pela Democratiza-
ção da Comunicação (FNDC), Rosa-
ne Bertotti, é a síntese do Seminário
realizado pela entidade nesta sexta-
feira (4), na capital paulista, para de-
bater a campanha por um novo marco
regulatório para o setor.

PRESSÃO - Na avaliação de Rosa-
ne, também secretária nacional de Co-
municação da Central Única dos Tra-
balhadores (CUT), ao apostar na am-
plitude, a nova direção do FNDC acer-
tou e isso se refletiu em mais “diversi-
dade e capilaridade”, colocando o movi-
mento num novo patamar.

Com o plenário do Sindicato dos Enge-
nheiros completamente lotado, lideranças

sindicais e de movimentos sociais, estu-
dantes, professores, cineastas, radialis-
tas, jornalistas, intelectuais e militantes

pela democratização, vindos de todas as
regiões do país, dialogaram sobre a me-
lhor forma de fazer chegar a mensagem
da “comunicação como um direito” ao con-

junto da população. A perspectiva de que
o governo anuncie nos próximos dias uma
consulta pública com 50 questões sobre

o tema, “potencializa a mobilização da
sociedade civil em torno de um proje-
to comum, que oxigene o setor”. “A
bandeira da liberdade de expressão é
uma bandeira dos movimentos soci-
ais que defendem o fortalecimento do
sistema público de rádio e televisão,
dos que querem o florescimento das
rádios e televisões comunitárias. Nos-
sa compreensão é que se a comuni-
cação é um direito, deve ser garantida
pelo Estado, com financiamento pú-
blico. Não basta apenas a pessoa ter

a liberdade de expressão se não tiver o
meio para a comunicação. Senão vira li-
berdade para quem, cara pálida? Para os
grandes conglomerados", frisou Rosane.


