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FESTA CUTISTA REÚNE MAIS DE 120 MIL TRABALHADORES
NO 1º DE MAIO EM SP PELA RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO
Presidente da CUT Nacional, Vagner Freitas,  alertou contra discursos
conservadores dos que tentam estimular um clima inflacionário

Em um dia repleto de atrações musi-
cais e intervenções políticas, o 1º de

maio da CUT São Paulo reuniu cerca de
120 mil pessoas no Vale do Anhangabaú.
Na tarde da última quarta-feira (1º), a Cen-
tral realizou um ato político com autorida-
des nacionais e estaduais. O tema da in-
flação e o reconhecimento da política eco-
nômica do governo Dilma Rousseff foram
a tônica dos discursos.

SALÁRIO E EMPREGO- O ministro do
Trabalho, Manoel Dias, afirmou que a in-
flação está controlada. "Na medida em que
você estabelece um gatilho, você estimu-
la a inflação. Estamos vivendo um período
ímpar da história do país, com acréscimo
da criação de empregos e aumento real
do salário de 1,7% acima da inflação", afir-
mou. O ministro estava se referindo a pro-
posta de aumento de salário cada vez que
a inflação atingir 3% que está sendo feita
por dirigentes da Força Sindical.

ALERTA - O presidente da CUT Nacio-
nal, Vagner Freitas, fez um alerta à socie-
dade: "Quem sofre com a inflação é a clas-
se trabalhadora e não os patrões. Nós sa-
bemos disso porque os governos anterio-
res ao Lula causaram inflação durante 500

anos no Brasil. Temos que ficar atentos
porque existe um discurso conservador
que quer gerar um clima inflacionário, para
discutir que o governo perdeu o controle
da inflação e para usar isso na campanha
de 2014. Esse é o discurso dos banquei-
ros internacionais e nacionais", criticou
Vagner, concluindo: "Nós queremos valo-
rização do salário mínimo, do trabalho e
dos/as trabalhadores/as. E se tem uma
central sindical forjada na luta - do campo
e da cidade, do chão da fábrica à roça -
que luta para atender os interesses da clas-
se trabalhadora e não dos patrões, essa
central é a CUT!"

Segundo Freitas, a proposta da CUT é
trabalhar no crescimento, baratear o cré-
dito, fazer crescer o mercado interno, ex-
pandir o emprego e a produção, acabar
com o superávit primário e valorizar o sa-
lário mínimo. "Estamos na luta pela defe-
sa dos trabalhadores e trabalhadoras para
construir uma democracia de fato".

NÃO À PRECARIZAÇÃO - O presiden-
te ressaltou também que a CUT luta por
uma alternativa ao Projeto de Lei 4330/
2004, do deputado Sandro Mabel (PMDB-
GO), que amplia a terceirização e precariza

o trabalho no Brasil. A regulamentação do
direito de negociação do serviço público,
segundo a Convenção 151 da OIT, tam-
bém é tema prioritário da Central.

 "Para os empresários já houve várias
benesses, falta agora o apoio à classe tra-
balhadora. Se o governo não atender a
pauta da classe trabalhadora vamos sair
às ruas", reafirmou Vagner Freitas.

Neste 1º de maio, de Norte a Sul do
país, a Conticom/CUT, suas Federações
e Sindicatos comemoraram o Dia do Tra-
balhador e também os 70 anos da Conso-
lidação das Leis Trabalhistas (CLT), impor-
tante marco legal que os neoliberais e pri-
vatistas tentam rasgar e “flexibilizar” para
impor a lei da selva. Embora este seja um
dia de comemoração, também é um dia
de reflexão: temos muito para avançar.

“Trabalho que humilha, não dignifica”, lembraram os companheiros durante manifestação em Vitória, no Espírito Santo

NO DIA DO TRABALHADOR, CONTICOM, FEDERAÇÕES E SINDICATOS REAFIRMAM
LUTA POR CONTRATO COLETIVO NACIONAL, CONTRA PRECARIZAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO

“O setor da construção representa seis
milhões de operários brasileiros, com 40%
ainda destes na informalidade, é marcado
pela alta rotatividade, precarização das
condições de trabalho e terceirizações”,
lembra o presidente da Conticom/CUT,
Claudio da Silva Gomes.

Diante deste quadro adverso, a entida-
de tem reforçado nos canteiros de obras
e nas ruas a luta por um Contrato Coletivo

Nacional que ponha fim às inúmeras dis-
paridades regionais, e reivindica que se
negocie nacionalmente o salário, baixa-
das, vale alimentação, convênio médico,
entre outros, para por fim ao descaso e
ao abuso dos patrões.

“O que deixamos claro nas manifesta-
ções é a disposição de que os frutos do
nosso trabalho e do crescimento do país
sejam coletivizados”, frisou Claudinho.

SP: pela valorização do trabalho
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Com 664 votos contra 27 da chapa da Força e 24 da UGT/Fenatracop, “Pau na Gata” retoma Sintricom para a categoria

CHAPA CUTISTA VENCE DE GOLEADA ELEIÇÃO DO
SINDICATO DA CONSTRUÇÃO DE TRÊS LAGOAS-MS
O Sindicato dos Trabalhadores nas

Indústrias da Construção e do Mo-
biliário de Três Lagoas (Sintricom), no
Mato Grosso do Sul, está sob nova di-
reção. Nesse domingo (5), a categoria
formada por cerca de 10 mil operários,
elegeu a Chapa 2 da CUT “Pau na Gata”
para comandar a entidade pelos próxi-
mos quatros anos.

O resultado final do pleito demons-
tra  o grau de indignação e insatisfa-
ção com a antiga gestão e o reconhe-
cimento da atuação da oposição cutis-
ta, que há dois anos luta pelos traba-
lhadores na região. Foram 664 votos
para a chapa da Central, contra 27 para
a Chapa 3 (Força Sindical) e 24 para a
Chapa 1 (UGT e  Fenatracop).

BASE COMBATIVA - Vice-presiden-
te da Confederação dos Trabalhadores
na Indústria da Construção e Madeira
(Conticom), Luiz Queiróz, ressalta que
a vitória é uma conquista de uma base
combativa e que resolveu enfrentar o
grupo alinhado aos interesses dos pa-
trões.

SOLIDARIEDADE - “Começamos a
atuar por conta da solicitação de com-
panheiros do trecho, que ligaram para o
nosso sindicato em Campinas, em re-
conhecimento ao nosso trabalho, e dis-
seram que não tinham com quem con-
tar. Abraçamos essa luta e fomos para
cima. Na greve do início do ano, por
exemplo, a antiga direção só apareceu
após sete dias de paralisação, tínhamos
que mudar esse cenário ao lado da CUT-
MS e da Federação dos Trabalhadores
nas Indústrias da Construção, Mobiliá-
rio e Montagem Industrial do Mato Gros-
so do Sul (Fetricom-MS)”, contou Lui-
zinho. O vice-presidente da Conticom
comentou ainda que a eleição contou
com o apoio unificado de toda a base
da Conticom e de outras entidades cu-
tistas na região, em especial do Sindi-
cato dos Trabalhadores na Indústria de
Alimentação de Três Lagoas, com a ex-
pressiva participação de seu presiden-
te, Nilson Cavalcante.

RECONHECIMENTO - Segundo
Amilton Mendes, diretor do Sindicato
dos Trabalhadores da Construção,
Mobiliário e Montagem de Campinas e
Região (Sinticom) “este resultado sig-
nificou o reconhecimento, por parte dos
operários, do trabalho que vem sendo
realizado nos últimos dois anos pela
CUT, Conticom e Fetricom que vem ba-
talhando ao lado dos operários da
construção civil e montagem industrial
na região de Três Lagoas”.

A vitória da Chapa CUTista não represen-
ta apenas uma conquista dos trabalhado-
res da base, mas também da transparên-
cia. O Sintricom era dirigido desde 15 de
julho de 2012 por uma Junta Governativa es-
colhida para resolver irregularidades admi-
nistrativas, conforme destaca o diretor da
Conticom, Valdemir Oliveira (Popó).

 “O sindicato estava sob intervenção do
Ministério Público do Trabalho por conta de
desvio de dinheiro. Então, nós da CUT,
mesmo sem ter a legalidade do mandato,
assumimos greves, antecipamos acordos
coletivos, aumentamos vale alimentação,
valor da hora extra, das baixadas. Começa-
mos a negociar. O trabalhador nos deu pro-
curação para resolver isso”, frisou Popó.

PROCESSO ELEITORAL – O primeiro
desafio da oposição cutista foi registrar a
chapa, conta Popó. “Tentaram fazer uma vo-
tação a toque de caixa. Dos 12 mil na base,
só 123 podiam votar porque o restante não

VITÓRIA DA BASE E DA TRANSPARÊNCIA

Presidente eleito do sindicato, o pedrei-
ro Gilson Frasão comenta que o objetivo da
nova gestão agora é arrancar condições dig-
nas para os operários e melhor a represen-
tação sindical.

DESIGUALDADE - “Há obras em que
contratados diretos e terceirizados realizam
a mesma função, mas recebem salários di-
ferentes. Queremos acabar com isso e tam-
bém com a precariedade dos alojamentos.
Faremos uma gestão de transparência para
resgatar o respeito ao sindicato, que hoje
não representa ninguém. O objetivo é nos

GILSON FRASÃO: NOSSA LUTA É POR CONDIÇÕES DIGNAS
aproximarmos e trazermos o trabalhador
para dentro do Sintricom.”

A proximidade com os trabalhadores é
fundamental numa região marcada por con-
flitos. Em outubro do ano passado, no pior
deles, o presidente da Fetricom, Welling-
ton Sudário, o Corumbá, teve o veículo que
dirigia alvejado por três tiros. A polícia ainda
investiga a ação.

A cidade abriga duas grandes obras: a
construção de uma fábrica de fertilizantes
da Petrobrás e de uma fábrica de celulose,
que será a maior do mundo.

atendia as exigências impostas. Além dis-
so, há seis meses nossos trabalhadores ten-
taram registrar a chapa, mas a direção não
deixou, alegando que não eram filiados”,
explica Queiróz.

Diante dessa decisão, a Justiça deter-
minou que poderiam votar ou serem vota-
dos todos os trabalhadores que comprovas-
sem ter realizado alguma das funções
abrangidas pelo Sintricom em sua base ter-
ritorial.

SUCESSÃO DE IRREGULARIDADES –
Popó comenta que as manobras não pa-
ram por aí. “O pagamento que iria sair na
sexta acabou saindo na quinta para que
todos pudessem viajar e não houvesse quó-
rum. E a urna foi colocada a 35 km do alo-
jamento. Mas, mesmo assim, os trabalha-
dores pegaram ônibus e enfrentaram um sol
escaldante em pleno domingo para partici-
par da eleição. Tínhamos tudo contra nós,
menos os trabalhadores.”



Marcada para os dias 14 e 15 de
maio, 11ª rodada vai na contramão
da soberania nacional, alerta a FUP

FEDERAÇÃO ÚNICA DOS PETROLEIROS DENUNCIA QUE
LEILÕES DO PETRÓLEO SÃO RETROCESSO PARA O PAÍS

Na contramão da soberania nacional,
o governo retomou a agenda dos lei-

lões de concessão de petróleo, que des-
de 2008 estavam suspensos. Com muita
luta, os movimentos sociais conseguiram
impedir que nos últimos cinco anos esse
recurso estratégico continuasse a ser en-
tregue às multinacionais. Portanto, é um
grande retrocesso para o país a 11ª Roda-
da de Licitações, que está prevista para
os dias 14 e 15 de maio, com uma partici-
pação recorde de corporações interessa-
das em abocanhar nossas valiosas reser-
vas de óleo e gás.

RAPINAGEM - Ao todo, 64 empresas
se habilitaram para disputar os 289 blo-
cos que serão licitados: 166 em mar e 123
em terra. Mesmo fora do pré-sal brasilei-
ro, as áreas que serão leiloadas são con-
sideradas amplamente promissoras. É o
caso da Margem Leste, cujos blocos em
águas profundas das bacias de
Pernambuco-Paraíba e Espírito Santo têm
oportunidades exploratórias similares às
descobertas no Golfo do México e volume
estimado de 5 bilhões de barris.

Outro tesouro ainda maior se encontra
nas águas profundas das bacias do Pará-
Maranhão e de Foz do Amazonas, que
fazem parte da chamada Margem Equa-
torial, que tem similaridades com a costa
da África, principalmente Gana. Nos blo-
cos ali localizados, há perspectivas de
grandes jazidas de petróleo, que, segun-
do a ANP, podem chegar a 30 bilhões de
barris. Ou seja, o dobro das reservas pro-
vadas pela Petrobrás, em seus 59 anos
de existência.

ESTRANGEIROS - Não é a toa, que
essa 11ª Rodada atraiu tantas companhi-
as de petróleo, numa disputa sem prece-
dentes no país. A grande maioria das em-
presas inscritas são estrangeiras, algu-
mas delas gigantes do setor, como Shell,
Chevron, Exxon, BP, Total, Statoil, Rep-
sol/Sinopec, entre outras. A Petrobrás, que
até então, fazia um importante contrapon-
to na disputa, provavelmente terá dificul-
dades em aportar grandes volumes de re-
cursos nessa Rodada. Ou seja, estamos
diante de um cenário que aponta para a
desnacionalização de uma indústria ex-
tremamente estratégica.

Desde o primeiro leilão realizado pela
ANP, em 1999, mais de 75 empresas pri-
vadas foram beneficiadas pela abertura do
setor, que já privatizou cerca de 280 blo-
cos de petróleo em nove rodadas de lici-
tações. Metade dessas empresas são
multinacionais que atuam no Brasil,
terceirizando as atividades, precarizando
as condições de trabalho e expondo tra-
balhadores, comunidades e o meio ambi-
ente a riscos constantes. A 11ª Rodada,
além de um retrocesso profundo, é, por-

tanto, um atentado à soberania do país,
pois implicará na redução da participação
do Estado na exploração e produção de
petróleo, fragilizando o desenvolvimento
nacional.

Por isso, mais do que nunca, temos
que ampliar e fortalecer a luta pela reto-
mada do monopólio estatal do petróleo,
através da Petrobrás 100% pública e com
controle social. Essa é uma disputa con-
tínua, que só se faz com o povo organiza-
do. Foi assim no final dos anos 40 e início
dos 50, com a campanha "O petróleo é
nosso", que resultou na criação da
Petrobrás, e mais recentemente, em 2009
e em 2010, quando garantimos uma le-
gislação específica para o pré-sal. A Fe-
deração Única dos Petroleiros (FUP) e
seus sindicatos não medirão esforços para
mobilizar os trabalhadores e a sociedade
em defesa da soberania nacional. Seja
nas ruas, nos locais de trabalho, nas es-
colas e universidades, nos parlamentos e
gabinetes ministeriais, seguimos firmes,
protagonizando essa luta histórica, que é
razão da nossa existência.

Federação Única dos Petroleiros

Petroleiros protestam em frente à sede da ANP, no Rio, antro de entreguismo

Dezenas de milhares de trabalhado-
res de Bangladesh realizaram no último
1º de maio uma manifestação na capital
Dacca, exigindo a pena de morte para o
dono do prédio que desabou há uma
semana causando mais de 500 mortos
e centenas de feridos e desaparecidos.

HORROR - Os sobreviventes conta-

DESCASO PATRONAL LEVOU À MORTE DE CENTENAS DE OPERÁRIOS EM BANGLADESH
ram que antes do acidente eram visíveis
rachaduras no prédio, mas os patrões or-
denaram que os trabalhadores regressas-
sem à produção. O edifício Rana Plaza,
de oito andares, com quatro fábricas têx-
teis, veio abaixo na manhã do dia 24.

As fábricas destruídas produziam para
as multinacionais Wal-Mart, Benetton e

C&A. Os trabalhadores ganhavam me-
nos de US$ 40 por mês.

ASSASSINATOS EM SÉRIE - Em no-
vembro de 2012 um incêndio no país ti-
rou a vida de 111 empregados, a maioria
mulheres. Novo incêndio em janeiro, em
fornecedora de produtos Zara, deixou oito
mortos.

Mais de quatro mil pessoas de todas as regiões de Santa Cata-
rina estarão reunidas na tarde do dia 8 de maio, com concentra-
ção às 14 horas em frente à Assembleia Legislativa em Florianó-
polis, para cobrar do governo estadual mais investimentos e aten-
ção com as políticas públicas.

Organizada pela Coordenação dos Movimentos Sociais – CMS,
a Marcha luta “Por um estado com políticas públicas de qualida-
de, com segurança, saúde e educação para todos os/as catari-
nenses” e tem como objetivo dialogar com a sociedade e apre-
sentar as reivindicações dos movimentos populares.

CATARINENSES VÃO ÀS RUAS POR POLÍTICAS PÚBLICAS DE QUALIDADE


