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GREVE NAS OBRAS DA REPAR E DA FOSFÉRTIL COMPLETA DUAS
SEMANAS. SOLIDARIEDADE JOGA PAPEL DECISIVO NA VITÓRIA

BOLETIM ELETRÔNICO Nº 94 - 20 A 27 DE JULHO DE 2009 conticom@conticom.org.br

Os trabalhadores das obras de ampliação e manu-
tenção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar/
Petrobrás) e da Fosfértil, em Araucária, Região Metro-
politana de Curitiba, completaram duas semanas de pa-
ralisação total.

Com altivez e determinação, os cerca de 10 mil traba-
lhadores em greve têm enfrentado a chantagem e a in-
transigência dos patrões que, além de não fazerem o
pagamento do vale no meio do mês, se negam a conce-
der avanços na negociação em torno da pauta de rei-
vindicações unificada dos trabalhadores.

A greve é comandada pela CUT-PR ao lado dos Sin-
dicatos da Construção Civil, Pesada, Montagem Indus-
trial, Vigilantes, Petroleiros e Químicos, que reivindicam
piso salarial de R$ 897,60, correção salarial pelo INPC
mais 20% de aumento real nos vencimentos, cesta-bási-
ca e crédito alimentação, horas-extras com adicional de
100% e 200%, adicional de periculosidade de 30%, aju-
da de custo de R$ 450,00, entre outros pontos.

APOIO - “Neste momento, a solidariedade da classe
cumpre um papel chave para a vitória. O Brasil inteiro
está de olho no que está acontecendo em Araucária e é
preciso ampliar os apoios, humanos e financeiros, pois o
resultado terá desdobramentos para a luta nacional”, de-
clarou Waldemar de Oliveira, presidente da Conticom/CUT.

Conforme Waldemar, a CUT-PR e seus sindicatos têm
se empenhado heroicamente para manter uma estrutu-
ra que garanta o bom andamento das ações estratégi-
cas e as condições necessárias para continuar a mobi-
lização dessa dezena de milhares de trabalhadores.
“Além de fortalecer a mobilização no Estado, precisa-
mos ampliar a rede de apoios, envolvendo o conjunto
da militância cutista, bem como os demais parceiros do
movimento sindical e social, já que os patrões buscam
asfixiar o movimento, que vai além do assédio moral pois
estão comprometendo a própria sobrevivência dos tra-
balhadores”.

Doações de qualquer valor podem ser efetuadas por meio
de depósito na conta corrente da entidade: Banco do Brasil
- BB, Agência: 3041-4, C/C: 13844-4

As entidades que puderem, devem enviar dirigentes e
militantes para somar na organização das mobilizações. Para
sustentar a luta, é preciso de grande número de apoiado-
res nos portões de acesso da Refinaria durante o dia.

Além de produtos da cesta básica, que serão utilizados
no preparo das refeições dos trabalhadores, a organização
está solicitando bolachas, frutas e sucos; carvão; copos e
pratos descartáveis; talheres; guardanapos de papel; saco
para lixo, água mineral e brracas para abrigar os grevistas
e o pessoal da infra-estrutura

CONTRIBUIÇÕES - Ligue para (41) 3232-4649 e fale
com Deuseli ou Valdenir.

CONTICOM CONVOCA FEDERAÇÕES E
SINDICATOS A AMPLIAREM APOIOS

Empresas se negam a avançar nas negociações e cortam pagamento do vale no meio do mês

Bandeira vermelha na mão e muita determinação



O aquecimento do setor
da construção civil gerou
1.099 empregos nos seis pri-
meiros meses de 2009 –
37% do total de 2.941 vagas
acumuladas no período, au-
mentando a representativi-
dade no total de vagas no
comparativo com o mesmo
período de 2008. Naquele
ano, foi responsável por ape-
nas 10,4% dos empregos.

Os números são do Mi-
nistério do Trabalho e fazem
parte do Cadastro Geral de
Empregados e Desempre-
gados (Caged) divulgado no
dia 16 de junho. O bom de-
sempenho da construção
fica claro no comparativo
com o primeiro semestre de
2008. Mesmo antes da cri-
se, aquele período havia
somado apenas 742 vagas
no setor – 10,4% do total de
empregos.

POSITIVO - No último mês
o Ministério do Trabalho ve-
rificou a geração líquida po-
sitiva de 119.495 empregos
formais, volume 61,38% in-
ferior ao registrado no mes-
mo mês do ano passado,
quando o saldo entre contra-
tações e demissões foi posi-
tivo em 309.442 postos de
trabalho.

O estoque de empregos
formais da economia brasi-
leira atingiu em junho
32.292.808 vagas. De janei-
ro a junho, o Caged registra
saldo positivo acumulado de
299.506 empregos formais.
Esse resultado é 78% infe-
rior ao verificado no primei-
ro semestre de 2008, quan-
do foram abertas 1.361.388
novas vagas com carteira
assinada.

Após uma semana de greve,
os operários que trabalham na
construção dos estádios para
a Copa do Mundo de 2010, na
África do Sul, conquistaram
aumento salarial de 12% na úl-
tima quarta-feira (15).

O acordo foi assinado pelo
Sindicato Nacional de Minera-
dores (NUM) e pelo Sindicato
de Trabalhadores da Constru-
ção e Aliados (BCAWU) com o
patronal do setor, a Safcec.

A paralisação iniciada no dia
8 de julho não afetou apenas
os trabalhos nos estádios.
Grandes obras de infraestrutu-
ra, principalmente as relacionadas a trans-
portes, também foram interrompidas.

A Copa de 2010 criou mais de 400 mil
postos de trabalho na África do Sul, se-
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ÁFRICA DO SUL: APÓS PARALISAREM CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIOS
PARA A COPA DE 2010, OPERÁRIOS ARRANCAM 12    DE AUMENTO

gundo números do comitê organizador lo-
cal, o que reduziu consideravelmente a taxa
de desemprego sul-africana, que atual-
mente supera os 23%.

Copa criou mais de 400 mil empregos no país

A Direção Nacional da CUT, que esteve
reunida nos dias 14 e 15 de julho, em São
Paulo, debateu as eleições 2010 e a re-
forma política. Para refletir sobre estes
temas, convidou para comandar as análi-
ses de conjuntura o secretário-geral da
CSA (Confederação Sindical das Améri-
cas), Víctor Baez, e o deputado federal
José Genoino (PT-SP), no dia 14, e o ju-
rista Dalmo de Abreu Dallari e a militante
feminista Patricia Rangel, que falaram
sobre reforma política no dia 15.

Baez destacou os riscos de retrocesso
que a crise econômica internacional pode
impor aos direitos trabalhistas e sociais
se os sindicatos não estiverem mobiliza-
dos. "A revista ‘The Economist', em edi-
ção recente, já defende a redução dos
programas de saúde e previdência públi-
cas. Por isso devemos agir de forma arti-
culada em nosso continente para defen-
der os avanços já existentes e a amplia-
ção de seu alcance, como forma de dar
um sinal político claro para o restante das
nações", disse Baez.

O dirigente da CSA sugeriu à CUT duas
linhas de ação prioritárias: ratificar o maior
número possível de convenções da OIT e
conduzir a luta contra a terceirização em
toda a América Latina. No plano eleitoral,
Baez foi incisivo ao defender a necessida-
de de eleger a candidatura do PT e das
forças progressistas em 2010. "É impor-
tante eleger o sucessor ou sucessora do
Lula, pois do contrário a derrota desse pro-
jeto isolaria os governos de Venezuela, Bo-
lívia e Equador, entre outros, que até ago-
ra têm contado com o esforço de Lula para
incluí-los nos fóruns internacionais”.

ENCONTRO DA DIREÇÃO NACIONAL DA CUT DEBATEU
SUCESSÃO PRESIDENCIAL E A REFORMA POLÍTICA

José Genoíno ratificou a necessidade
de uma ampla aliança para eleger Dilma
Rousseff presidente. "É uma disputa de
projeto muito intensa. Não fazer o suces-
sor de Lula seria uma tragédia, pois abri-
ria caminho para a volta do PSDB e do
DEM, que tentaram sangrar este governo
e que representam os interesses desses
que, como o Víctor Baez explicou, já estão
defendendo a retirada de direitos dos tra-
balhadores como paradigma pós-crise".

PARLAMENTO UNICAMERAL - No dia
seguinte, o jurista Dalmo Dallari analisou
o Senado, dentro de um contexto de re-
forma política. Dallari acredita que o Se-
nado deve ser extinto, e que deva ser cri-
ado um parlamento unicameral que pode-
ria ser chamado de Assembléia Legislativa
Federal. O jurista fez uma retrospectiva his-
tórica sobre a origem da figura do Senado
ao redor do mundo. No Brasil, segundo
Dallari, a primeira constituição, de 1824,
criou o Senado com as seguintes regras:
só poderiam ser eleitos brasileiros com
mais de 40 anos e com renda mínima anu-
al de 800 mil réis. "Era uma regra clara
para permitir que só brancos e grandes
proprietários de terra é que poderiam ser
senadores. Nosso Senado já nasceu des-
tinado a servir às oligarquias regionais. Isso
não é opinião, isso é história", afirmou.

Patrícia Rangel, representante do Cen-
tro Feminista de Estudos e Assessoria
(CFemea), também convidada ao debate,
defendeu o financiamento público de cam-
panha, lista preordenadas de candidatu-
ras, fim da cláusula de barreira e ações
afirmativas como 50% de cotas para cada
sexo nos cargos eletivos.

Baez, da Confederação Sindical dos Trabalhadores das Américas, e José Genoino, do PT,
propõem articulação ampla para eleger sucessor de Lula. Dallari defende o fim do Senado
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