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Em reunião realizada na sede
nacional da Central Única dos Tra-
balhadores, no último dia 29, CUT,
Força Sindical, CGTB, CTB, NCST
e UGT sublinharam a importância
do investimento público e da valo-
rização do trabalho como elemen-
tos decisivos para impulsionar o de-
senvolvimento do mercado interno
no enfrentamento à crise interna-
cional gerada pela especulação.

LUTA - Diante da nova conjun-
tura externa, explicou o secretário geral
da CUT, Quintino Severo, há uma avalia-
ção comum das centrais de que a 5ª Mar-
cha Nacional a Brasília deverá enfatizar a
luta por medidas de combate à crise -
como a redução dos juros - e de fomento
aos investimentos nas áreas sociais e de
infra-estrutura, garantindo emprego, sa-
lário e direitos.

"Com a recessão batendo nos EUA,
Europa e Japão, e vindo para a América
Latina, precisamos priorizar iniciativas em
defesa do nosso mercado interno, com
uma resposta firme do Estado brasileiro
em apoio à classe trabalhadora e ao se-
tor produtivo. As centrais têm propostas,
já amplamente debatidas na Jornada pelo
Desenvolvimento, e que precisam ser im-
plementadas para que os trabalhadores
não paguem a conta da crise que é do
sistema capitalista e de sua lógica espe-
culativa", declarou Quintino.

Para a secretária Nacional Sobre a Mu-
lher Trabalhadora da CUT, Rosane Silva,
"mais do que salvaguardas às empresas,
temos de dar garantias ao trabalhador".

CUT E CENTRAIS DEFENDEM INVESTIMENTO PÚBLICO E
VALORIZAÇÃO DO TRABALHO COMO VACINAS PARA CRISE

As centrais vão pedir uma audiên-
cia com o presidente Lula onde defen-
derão a necessidade de redução dos
juros, manutenção dos programas so-
ciais e das políticas públicas, para que
não sejam afetados os investimentos
em infra-estrutura, transporte e sane-
amento, consideradas áreas sensíveis
e geradoras de emprego.

Marcha a Brasília, em 3 de dezembro, vai sublinhar importância do mercado interno
para o desenvolvimento nacional e para o combate aos impactos da crise externa

Quintino Severo (CUT) coordenou reunião

SÃO BANDEIRAS DA 5ª MARCHA
Redução da jornada de traba-

lho sem redução de salário - me-
dida deve gerar mais de 2,2 milhões
de empregos, segundo o Dieese

Ratificação da Convenção 158
da OIT - que coíbe a demissão
imotivada e põe um freio à alta
rotatividade da mão-de-obra

Fim do fator previdenciário -
mecanismo inventado pelos tuca-
nos para dificultar e arrochar as apo-
sentadorias
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Membros do Conselho, Jacy Afonso,
tesoureiro da CUT, e Waldemar Pires
de Oliveira, presidente da Conticom,
frisaram o significado estratégico do
investimento de R$ 11,9 bilhões para a
construção de moradias, R$ 7,4 bilhões
para a moradia popular. O valor total
previsto para o próximo ano, incluindo
infra-estrutura, alcança a R$ 27,4 bi

CONSELHO CURADOR DO FGTS DESTINA AO ORÇAMENTO
DE 2009 MAIS 40% DE RECURSOS PARA A HABITAÇÃO

O Conselho Curador do FGTS apro-
vou na última quinta-feira (30) o Orça-
mento para o ano que vem,  acordan-
do  a liberação de R$ 11,9 bilhões para
o setor de habitação,  40% a mais do
que foi autorizado para a execução em
2008. Deste montante, R$ 7,4 bilhões
foram assegurados em benefício de fa-
mílias de baixa renda. O valor total pre-
visto alcança  a R$ 27,4 bilhões e in-
clui recursos para infra-estrutura como
rodovias,ferrovias, portos, saneamen-
to, energia e hidrovias, .

A reunião contou com a participação
dos representantes das três bancadas
(governo, empresários e trabalhadores),
onde os conselheiros Jacy Afonso, te-
soureiro da CUT, e Waldemar de Olivei-
ra, presidente da Conticom, destacaram
a necessidade de que todo e qualquer
recurso público liberado tenha contrapar-
tidas sociais, focadas na geração de
emprego, com salários dignos e direi-
tos respeitados.

Durante o Conselho foram alteradas
as regras do Fundo de Investimento em
Infra-estrutura, possibilitando repasse
imediato de R$ 7 bilhões para o BNDES.

SAÍDA- “Com a garantia desses re-
cursos a construção seguirá sendo o car-
ro chefe do emprego no país”, comemo-
rou Waldemar, frisando que os conse-
lheiros cutistas também se posiciona-
ram pela liberação de mais R$ 12 bi para
os próximos quatro anos, proposta que
está sendo analisada.

Waldemar voltou a afirmar que não
há crise no setor: são mais de 100 mil
empresas de construção e o problema
está restrito a meia dúzia das 24 que
especulam na Bolsa de Valores. “Fize-
ram um cartel para aumentar o preço
dos terrenos e lucrar à custa das difi-
culdades dos demais. Agora sofrem,
porque afundaram o seu capital de giro,
que está parado”, frisou.



Em nota oficial, assinada por seu
presidente nacional Artur Henrique,
a CUT repudiou a sabotagem patro-
cinada pelo BC contra o desenvolvi-
mento nacional. Pela sua importân-
cia, reproduzimos abaixo o documen-
to na íntegra, que deve ser ampla-
mente divulgado junto à categoria e
à sociedade, como rechaço dos tra-
balhadores ao reacionarismo do tu-
cano Henrique Meirelles.

A política pé no freio do Banco
Central e do Copom é conservadora
até mesmo se comparada à adotada
nos últimos dias por países tidos como
modelos do neoliberalismo.

Mais do que nunca o Brasil preci-

A partir das 10 horas desta terça-
feira (4), em frente à matriz do Banco
Real - Avenida Paulista, 1374 - a CUT
Nacional, a CUT-SP, a Federação Es-
tadual dos Metalúrgicos e o Sindicato
dos Bancários de São Paulo realizam
um protesto contra a retenção do cré-
dito por parte dos bancos, que estão
aproveitando o clima de temor instala-
do pela crise internacional para aper-
tar ainda mais a concessão de emprés-
timos produtivos.

A manifestação terá dois lemas prin-
cipais: "Pela Liberação do Crédito e em
Defesa do Emprego" e "Menos Espe-
culação e Mais Produção".

"Apesar das medidas recentes do
governo, que liberou verbas para ga-
rantir a manutenção do crédito atra-
vés do afrouxamento dos depósitos
compulsórios, por exemplo, os bancos
continuam retendo esse dinheiro. Va-
mos fazer este protesto para cobrá-los
e para chamar a atenção da opinião
pública para a responsabilidade do sis-
tema financeiro", diz o presidente da
CUT, Artur Henrique.

"Os bancos tentam convencer a
opinião pública que a crise tem impac-
tos na economia brasileira maiores do
que na verdade são. Eles querem fo-
mentar a crise. Se a retenção do cré-
dito continuar, aí sim teremos proble-
mas em relação ao consumo", afirma
o presidente da FEM-CUT (Federação
Estadual dos Metalúrgicos), Valmir
"Biro Biro" Marques.

O presidente do Sindicato dos Ban-
cários, Luiz Cláudio Marcolino, explica
o porquê da escolha da matriz do Ban-
co Real como local da mobilização: "Lá
fica o escritório do presidente da
Febraban, Fábio Barbosa. Ele preci-

ATO NESTA TERÇA EM SÃO PAULO DEFENDE LIBERAÇÃO DO
CRÉDITO, EMPREGO, MENOS ESPECULAÇÃO E MAIS PRODUÇÃO

sa ouvir o que temos a dizer. E em fren-
te, do outro lado da Paulista, fica a
Fiesp".

Uma carta será entregue ao presi-

Manifestação será em frente ao Banco Real, na Avenida Paulista 1374, onde fica o escritório do presidente da Febraban

As medidas anunciadas pelo go-
verno de liberação dos depósitos
compulsórios deixaram à disposição
do sistema financeiro cerca de R$
160 bilhões, com objetivo de dispo-
nibilizar mais recursos para o crédi-
to. Contudo, em vez de servir de pro-
visão de liquidez e viabilizar emprés-
timos aos clientes, os bancos priva-
dos estão usando a liberação do re-
colhimento compulsório para com-
prar títulos da dívida pública, que
pagam a maior taxa real de juros bá-
sicos de todo o mundo – atualmente
em 7,9% ao ano (descontada a infla-
ção projetada para os próximos 12
meses) anulando, desta forma, o ob-

CUT REPUDIA JURO ALTO: POLÍTICA PÉ NO FREIO É CONSERVADORA
ATÉ SE COMPARADA A "MODELOS" DO NEOLIBERALISMO

sa abaixar de forma agressiva a taxa
básica de juros e diminuir o superávit
primário, como forma de não apenas
manter, mas ampliar o fluxo de investi-
mentos.

A resposta para uma crise é desen-
volvimento, valorização do trabalho e
incentivo à geração de emprego e
renda.

PRESSÃO - Por isso, a Central Úni-
ca dos Trabalhadores vai manter seu
calendário de mobilizações e de cam-
panhas salariais, exigindo emprego,
aumentos reais de salário, a manuten-
ção e ampliação dos direitos trabalhis-
tas e a preservação dos investimen-
tos em políticas públicas como educa-

ção e saúde.
COMBATE À CRISE  - Continua-

remos cobrando também o compro-
misso de contrapartidas sociais -
metas de geração de emprego e ren-
da - por parte dos agentes públicos
e privados envolvidos nas recentes
medidas de combate à crise.

No dia 3 de dezembro, realizare-
mos em conjunto com as demais cen-
trais a V Marcha Nacional da Classe
Trabalhadora, quando delegações de
todo o país novamente irão a Brasília
para pressionar os três poderes da
República a tomarem decisões a fa-
vor da maioria, daqueles que cons-
troem as riquezas reais do Brasil.

dente da Febraban (Federação Bra-
sileira de Bancos) e um panfleto será
distribuído às pessoas que estiveram
passando pelo local.

jetivo econômico e social da medida.
“É inadmissível que tamanha in-

jeção de recursos para apoiar a pro-
dução e o consumo esteja sendo
desviada para uso próprio e espe-
culativo”, condena a Conticom/CUT.

O rendimento dos títulos públicos
nada tem de pequeno. Internacional-
mente, é um dos melhores negócios
especulativos que existem. Há anos
que a taxa real dos juros básicos do
Brasil é a maior do mundo, enquanto
das 40 maiores economias, nada
menos que 34 estão com a taxa bá-
sica de juros reais igual ou menor que
2%. Igual a zero ou com essa taxa
negativa, há 25 países.

CONTICOM: “É INADMISSÍVEL QUE DINHEIRO PÚBLICO
DESTINADO Á PRODUÇÃO E CONSUMO ESTEJA SENDO
DESVIADO PELOS BANQUEIROS PARA USO PRÓPRIO”

Cutistas protestaram com a CMS em frente à sede do Banco Central, em Brasília
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