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“CUT nas ruas” chega ao Sul: Santa Catatina na terça-feira e Rio Grande do Sul na quarta-feira

Direção da Conticom/CUT convoca militância aos atos de lançamento
da Plataforma da Classe Trabalhadora para as Eleições de 2010

A candidata da coligação Para o
Brasil Seguir Mudando, Dilma Roussef,
subiu quase seis pontos percentuais na
mais recente pesquisa CNT/Sensus,
divulgada dia 5 de agosto. Dilma pas-
sou de 35,7%, em maio, para 41,6%
em agosto nas intenções de voto de pri-
meiro turno. Enquanto isso, José Serra
(PSDB) caiu de 33,2% para 31,6%. Já
Marina Silva (PV) está com 8,5%.

DILMA SOBE E ABRE 10
PONTOS SOBRE SERRA

O presidente Paulo César e sua diretoria: fortalecer a organização!

Com a presença do presidente e do
secretário de Formação da Conticom/
CUT, Vilmar Kanzler e Waldir Maurício,
além de dezenas de lideranças sindicais
do Espírito Santo e de vários estados
do país, foi empossada na noite do dia
30 de julho, no  Clube Álvares Cabral, a
nova direção do Sindicato dos
Trabalhadores da Construção de Vitória.

 Na oportunidade, a direção do
Sindicato reafirmou o compromisso de
luta por melhores condições de vida e
trabalho, aprofundando a organização e
a mobilização dos canteiros de obra

NOVA DIREÇÃO DO SINDICATO DE VITÓRIA TOMA
POSSE E REAFIRMA LUTA POR MAIS CONQUISTAS

como elemento chave para pressionar o
empresariado.

COMBATIVIDADE - A nova Diretoria
Executiva está composta por Paulo
César Borba Peres, presidente; Adelso
Pereira Rosa, secretário geral;  José
Malaquias Queiroz, secretário de
Finanças; Flávio Pinheiro Barros,
secretário de Assuntos Jurídicos; Erci
Carlos Nicolau, secretário de Formação
Sindical e Estudos Socioeconômicos;
Antônio Carlos da Paixão (Melancia),
secretário de Imprensa e Virley Alves
dos Santos, secretário de Saúde.

Reunida em São Paulo, a direção da
Conticom decidiu colocar no centro da
agenda a ação “CUT nas ruas”, por meio
da qual a central tem mobilizado todas as
suas entidades em função dos seguintes
eixos:  “Valorização do trabalho; Igualda-
de, distribuição de renda e inclusão soci-
al; Estado democrático com caráter pú-
blico e participação ativa da sociedade.

Esta determinação está expressa na
Plataforma da CUT para as eleições de
2010, que vem sendo lançada em todos
os estados, mobilizando os movimentos
sindical e social para cobrarem dos can-
didatos o compromisso com as bandei-
ras de luta da classe trabalhadora.

Para o presidente da Conticom, Vilmar
Kanzler, é preciso ter claro que a disputa
é com o grande capital, especialmente o
financeiro, que influencia os meios de co-
municação, forças reacionárias que que-
rem voltar à Presidência da República para
impor o seu receituário neoliberal de
privatizações, arrocho salarial e desmon-
te de direitos. Até o momento, oito esta-
dos (Rio de Janeiro, Brasília, Mato Gros-
so do Sul, Piauí, Ceará, Rondônia,
Pernambuco e Bahia) já realizaram atos
em suas regiões.

SANTA CATARINA - O lançamento da
Plataforma será na terça-feira, dia 10 de
agosto, na FECESC, com abertura às
14h30. O ato terá a presença do presi-
dente da CUT, Artur Henrique e da secre-
tária de Comunicação, Rosane Bertotti.

RIO GRANDE DO SUL – Na quarta-
feira, dia 11, no salão da Igreja Pompéia,
em Porto Alegre. A Plenária será das 9h
às 12h, no salão da Igreja Pompéia, com
presença de Artur Henrique; do secretário
geral, Quintino Severo e da secretária da
Mulher Trabalhadora, Rosane Silva.
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Mais um operário terceirizado morreu
na última terça-feira (3), em Campi-

nas, assassinado por homens que se di-
zem empresários e que, via de regra, te-
cem loas à “responsabilidade social” e ao
“trabalho decente”. Gedeão Fernandes dos
Santos, de 33 anos, exercia sua função
de ajudante de pedreiro em cima de um
telhado, a oito metros de altura, quando
caiu em queda livre. Segundo relatos, es-
tava com o cinto de segurança preso... a
lugar nenhum. Despencou, bateu a cabe-
ça e morreu. O corpo ficou ali mesmo, es-
ticado no chão. O socorro foi chamado,
mas não deu tempo para nada.

FALTA DE TREINAMENTO - Confor-
me os companheiros, Gedeão estava fe-
liz com o emprego, onde havia começado
a apenas quatro dias. A obra é da Cons-
trutora Nogueira Porto, que subcontratou
a SD Montagem Estrutural e Metálica Ltda,
que alçou o operário à altura sem lhe dar

CRIME SEM CASTIGO: MAIS UM OPERÁRIO TERCEIRIZADO
É ASSASSINADO EM OBRA NA CIDADE DE CAMPINAS-SP

qualquer treinamento ou instrução. Nem
a mais fundamental. Além de lhe ter ne-
gado o direito a informações básicas, as
empresas o lançaram ao ar sem nem se-
quer lhe terem feito o exame admissional.
Não sabiam se poderia executar o traba-
lho em altura, algo que é vedado a epilép-
ticos, por exemplo.

DESPREZO PELA VIDA - De acordo
com o secretário geral do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias da Constru-
ção e Mobiliário de Campinas e região, Fran-
cisco Aparecido da Silva (Chico), este é o
sexto operário do setor que morre apenas
neste ano na cidade. “Todos eles eram
terceirizados. No caso de Gedeão, ele in-
clusive estava com o cinto de segurança,
mas não estava preso, o que demonstra o
completo desprezo destes maus empresá-
rios pelo treinamento básico de quem é di-
retamente responsável pelos seus lucros”,
condenou.

Relatando que a situação é
extremamente grave, já que a
terceirização e a precarização
estão disseminadas no setor,
Luiz de Queiroz recordou que re-
centemente, durante reunião da
CUT Nacional num hotel do cen-
tro da capital paulista, todos pu-
deram ver um pintor pendurado a
mais de 20 metros de altura em
condições completamente irregu-
lares.

EXPOSIÇÃO CRIMINOSA -
O trabalhador se encontrava em
cima de uma cadeira, que con-
forme a lei não poderia ser de
madeira – como foi flagrado pelo
fotógrafo Dino Santos, documen-
tando a gambiarra – mas de ma-
terial apropriado e regido por rígi-
das normas técnicas. Da mes-

Diante da gravidade da situação, o
Sindicato de Campinas mobilizou o Mi-
nistério Público do Trabalho e o Minis-
tério do Trabalho para uma audiência pú-
blica no dia 21 de setembro.

A ideia é ampliar o cerco à precari-
zação, vitaminada pelas terceirizações,
e pressionar por mais fiscalização nos
canteiros de obras e maior rigor na lei,
para que os assassinatos parem de se
multiplicar com a impunidade.

Para o secretário de Políticas Soci-
ais da Confederação Nacional dos Tra-
balhadores nas Indústrias da Constru-
ção e da Madeira (Conticom/CUT), Luiz
Carlos de Queiroz, é inadmissível a con-
tinuidade de tamanho descalabro e per-
versão contra a vida humana.

Gedeão Santos havia sido empregado a apenas três dias e não havia recebido
qualquer tipo de treinamento ou instrução para o trabalho: queda foi fatal AUDIÊNCIA PÚBLICA DIA 21

DE SETEMBRO VAI REUNIR
SINDICATO E MINISTÉRIOS

ma forma que Gedeão, o pintor (foto ao
lado) não estava preso ao chamado “cabo
da vida”, obrigatório por lei, mas apenas
acoplado ao mesmo cabo que segurava a
cadeira, ou seja, sem função alguma de
segurança. Se a cadeira despencasse, o
trabalhador iria junto.

ALERTA - “Lutamos por melhores con-
dições de vida e trabalho e sublinhamos a
importância da segurança. O país está
crescendo com as obras do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC) e do
Minha Casa, Minha Vida, e agora virão se
somar muitas outras da Copa do Mundo
de 2014 e das Olimpíadas de 2016. É pre-
ciso agir rápido para garantir segurança,
que a fiscalização esteja à altura da vida
e os crimes não fiquem sem castigo“, de-
clarou Luizinho, conclamando os sindica-
tos a ampliarem as denúncias e a voz para
humanizar os canteiros de obras.

CONTICOM FLAGRA DESRESPEITO À
LEI NO CENTRO DA CAPITAL PAULISTA

PLATAFORMA DA CUT PARA AS ELEIÇÕES DEFENDE POLÍTICAS
EFETIVAS DE PROTEÇÃO À SAÚDE NOS LOCAIS DE TRABALHO

A Plataforma da CUT para as Elei-
ções 2010  tem um capítulo inteiro de-
dicado ao desenvolvimento de políticas
efetivas de proteção à saúde dos traba-
lhadores nos locais de trabalho.

PRIORIDADES - Entre as propos-
tas elencadas pelos cutistas está a de
“Desenvolver mecanismos que assegu-
rem a vigilância em saúde a partir dos
locais de trabalho, promovendo a im-

plantação de Comissões de Saúde autô-
nomas e sob controle dos trabalhadores/
as, em substituição às CIPAS, envolven-
do os órgãos de representação dos traba-
lhadores/as nas ações de fiscalização e
inspeção do trabalho e no desenvolvimen-
to de ações de prevenção”.

PREVIDÊNCIA - Além disso, o docu-
mento cutista propõe “a superação da ló-
gica meramente arrecadatória e fiscal da

Previdência Social, transformando as
ações sob sua responsabilidade (perícia
médica, critérios de incapacidade, rea-
bilitação, etc) em instrumentos efetivos
de proteção à saúde” e  “introduzir no
sistema educacional questões relacio-
nadas à saúde do trabalhador”.

A íntegra completa da Plataforma
você pode acessar no Portal do Mundo
do Trabalho:  www.cut.org.br
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