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NA LUTA PELA VALORIZAÇÃO DO MÍNIMO E PELAS 40
HORAS, CENTRAIS FAZEM A MAIOR DAS SEIS MARCHAS
50 mil em Brasília defenderam as riquezas do pré-sal, o fim das demissões imottivadas, mais empregos e direitos

A Conticom/CUT marcou presença em Brasília na
6ª Marcha Nacional da Classe Trabalhadora, soman-
do ao lado das centrais sindicais (CUT, CGTB, For-
ça Sindical, CTB, NCST e UGT) na maior das mobi-
lizações unitárias desde sua primeira edição em
2004, reunindo 50 mil trabalhadores.

Enfrentando a chuva fina que caiu durante todo o
dia, os trabalhadores se concentraram no estádio
Mané Garrincha e de lá partiram, em caminhada,
até o Congresso Nacional, com faixas, bandeiras e
cartazes entoando “1, 2, 3, 4, 5, mil, 40 horas já ou
paramos o Brasil”.

Além da redução da jornada, os manifestantes exi-
giram a aprovação do PL 01/07, que efetiva a política
de valorização do salário mínimo; a defesa do pré-sal
com o fim dos leilões e a Petrobrás como explorado-
ra única; ratificação das Convenções 151 (pela nego-
ciação no serviço público) e 158 (contra as demis-
sões imotivadas) da OIT; não à terceirização com a
retirada dos PLS 4302/98 e 4330/04; e a aprovação
da PEC 438/01 contra o trabalho escravo.

ARTUR - O presidente da CUT, Artur Henrique,
lembrou que as centrais já obtiveram importantes
conquistas com a realização das primeiras cinco
Marchas, em especial a valorização do salário míni-
mo. “Mais de 43 milhões de brasileiros vivem com
um salário mínimo, sendo 18 milhões de aposenta-
dos. Esse povo espera e quer que o Congresso aprove
a política de valorização do salário mínimo, que foi
fruto da mobilização das centrais, para garantir que
a valorização permaneça até 2023, fazendo com que
isso não seja uma política apenas do governo Lula,
mas também de Estado”, ressaltou.

VICENTINHO - O responsável pela relatoria do
projeto de redução da jornada, deputado Vicentinho
(PT-SP), considerou que “mais importante até do que
juntar entidades de posição ideológica distinta é
constatar a unidade que existe entre elas, porque o
empresariado está dividido sobre a redução. Parte
já pratica às 40 horas semanais, outros ainda resis-
tem. Eu tenho certeza que se o projeto for ao plená-
rio da Câmara e do Senado será aprovado”.

WALDEMAR - Na avaliação do presidente da Con-
ticom/CUT, Waldemar de Oliveira, o evento refletiu o
amadurecimento do conjunto das categorias que,
assim como a da construção, sabem que a pressão
popular sobre o Executivo, o Legislativo e o Judiciá-
rio cumpre um papel fundamental para que a balan-
ça pese mais a favor do social. “A unidade da classe
trabalhadora é cada vez mais um elemento essencial
para a conquista, fazendo valer o nosso peso na
sociedade, a nossa importância para a geração de
riquezas, para o desenvolvimento”, frisou. Waldemar
acredita que as representações dos movimentos so-
ciais, como da União Nacional dos Estudantes (UNE)
e do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra, fo-
ram muito importantes para o êxito da Marcha.

Luta unitária das centrais abre caminho para conquistas

Faixas da Conticom/CUT e da Federação Solidária de SP:
por moradia digna, ratificação da 158 e contra precarização

Em frente ao STF, condenação ao “interdito proibitório”



O desabamento de três vigas sobre a Rodovia Régis Bittencourt (BR-
116) na noite de sexta-feira (13) deixou três pessoas feridas. Como o
governo do Estado de São Paulo alegou “desconhecer” as causas do aci-
dente, a investigação será feita por técnicos da Dersa, do Instituto de
Pesquisas Tecnológicas (IPT) e peritos do Instituto de Criminalística. Para
o diretor de Engenharia da Dersa, Paulo Vieira de Souza, houve problema
na execução do projeto, possivelmente na fixação das vigas.

Em 29 de setembro, quase dois meses antes do acidente, o Tribunal
de Contas da União (TCU) relatou que o consórcio responsável pelo lote 5,
onde houve o desabamento, fez alterações nos materiais e no projeto da
obra, a fim de reduzir custos. Conforme denúncia do TCU, o consórcio
formado pelas empreiteiras OAS, Mendes Júnior e Carioca usou vigas pré-
moldadas não previstas para
os novos viadutos do Trecho
Sul do Rodoanel. Pelo proje-
to básico, deveriam ser co-
locadas fundações de con-
creto conhecidas como
tubulões, material mais caro
que o usado hoje pelo con-
sórcio na sustentação dos
vãos livres.

A troca foi uma das 79 ir-
regularidades classificadas
como "graves" em relatório
emitido pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em setembro. As auditorias
foram realizadas em 2007 e 2008, nos cinco lotes da obra.

Após a Marcha, os presidentes das seis centrais e
lideranças sindicais foram recebidos pelo presi-

dente da Câmara dos Deputados, Michel Temer (PMDB-
SP), a quem foi entregue a pauta de reivindicações.
Temer prometeu instalar uma comissão formada por
deputados e centrais para elaborar uma forma de enviar
a PEC com grande possibilidade de aprovação.

Respondendo aos sindicalistas, que reivindicaram
a definição de uma data para votar as 40 horas, o pre-
sidente da Câmara disse que por tratar-se de uma
matéria polêmica, “simplesmente marcar uma data
para votação em plenário não dá certo”. “O que eu que-
ro fazer é sentar com os deputados que representam o
grupo contrário à medida e os favoráveis, mais as cen-
trais sindicais, e encontrar um caminho para encami-
nhar o tema com entendimento entre os líderes parti-
dários”, afirmou Temer.

Os dirigentes também foram recebidos em audiên-
cia pelo presidente do Senado, José Sarney, a quem
solicitaram que colocasse a PEC da redução da jorna-
da em votação assim que chegar ao plenário.

Sarney também prometeu colocar a ratificação da
Convenção 151 da OIT (que estabelece o direito de
negociação para o setor público) em votação, com prio-
ridade na Casa. A 151 já foi ratificada pela Câmara.

SINDICALISTAS ENTREGARAM PAUTA DE REIVINDICAÇÕES AOS PRESIDENTES DA
CÂMARA E DO SENADO. “PRIORIDADE NÚMERO UM É A REDUÇÃO DA JORNADA”

Sindicalistas com o presidente da Câmara, Michel Temer

MAIS SAÚDE E SEGURANÇA:
CMATIC ACONTECE DE 6 A 9
DE DEZEMBRO EM BELÉM
O Congresso Nacional Sobre Condições e Meio

Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção
(CMATIC), que acontecerá em Belém entre os dias
6 e 9 de dezembro, é uma excelente oportunidade
para os sindicalistas colocarem o tema em evidên-
cia para a sociedade e exigirem do empresariado
e dos governos soluções emergenciais.

A avaliação é do secretário de Políticas Sindi-
cais e Sociais da Conticom/CUT, Luiz Carlos José
de Queiroz, para quem “o número de acidentes de
trabalho, com lesões, mutilações e mortes, justifi-
ca plenamente uma intervenção mais séria das au-
toridades em benefício da categoria”.

PERIGO - “A quantidade de companheiros que
perdem a vida ou ficam inutilizados no setor é altís-
sima, em função de empresas que não investem
minimamente na prevenção, que inviabilizam o fun-
cionamento das Comissões Internas de Prevenção
de Acidentes (Cipas) e desrespeitam a organização
sindical”, denunciou. Segundo Luiz de Queiroz, está
comprovado que é outra a realidade quando a em-
presa investe em sistemas de gestão para a pre-
venção, quando trabalha para envolver efetivamente
todos os seus funcionários. “Quando o empresário
investe e proporciona aos trabalhadores um conhe-
cimento real e verdadeiro dos riscos inerentes ao
ambiente de trabalho, está contribuindo para que
todos sejam responsáveis pela segurança coletiva.
É esta nova mentalidade que queremos ver implan-
tada nos canteiros de obra e esperamos que, com
a nossa atuação, coloquemos pressão para que o
próximo CMATIC seja um marco na defesa da saú-
de e segurança dos operários do setor”, frisou.

EMPREITEIRAS ECONOMIZAM COM MATERIAL
E VIGAS DESABAM SOBRE O RODOANEL EM SP

“Economia” da OAS, Mendes Júnior
e Carioca quase custou vidas em SP

 A Conticom realizará nas próximas quarta e quinta-feira (18 e
19) reunião nacional ampliada no Hotel Pampas Pallace, em São
Bernardo do Campo.  Entre outros pontos, tratará sobre campa-
nhas como a da Moradia Digna, a luta contra a precarização e em
defesa do ambiente de trabalho seguro e saudável.

CONTICOM FAZ REUNIÃO NACIONAL
AMPLIADA DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO


