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2.400 DELEGADOS APROVAM NO 10º CONCUT
CAMPANHA NACIONAL PELA MORADIA DIGNA
Coleta de assinaturas em apoio à PEC 285/2008 iniciou no próprio Congresso. CUTs estaduais e Ramos se somam à iniciativa

Os 2.400 delegados e delegadas pre-
sentes ao 10º Congresso Nacional da CUT
decidiram nesta tarde que a Central vai
ampliar a mobilização em defesa da ime-
diata aprovação da Proposta de Emenda
Constitucional (PEC) 285/2008 da Mora-
dia Digna.

Veja a íntegra da proposta aditiva
aprovada pelos delegados ao 10º
CONCUT em apoio ao PEC da Moradia
Digna:

Democratizar o acesso aos direitos
fundamentais. Reafirmamos nossa defe-
sa pela democratização do acesso aos
direitos fundamentais, com a ampliação
e universalização das políticas públicas
de saúde, de habitação, de educação, de
renda, de acesso ao crédito e de trans-
porte. Em relação a habitação, segundo
o Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), faltam no País mais de
cinco milhões de moradias. [Número que
já cresceu, afirmam os movimentos de
luta pela moradia, que apontam um défi-
cit de oito milhões de casas].

"A PEC estipula a vinculação perma-
nente de 2% do Orçamento da União e de
1% das verbas arrecadadas em impostos
e contribuições pelos estados e municípi-
os em projeto de habitação popular", ex-
plicou o presidente da Confederação Na-
cional dos Trabalhadores nas Indústrias
da Construção e da Madeira, Waldemar
de Oliveira, ao defender a proposta.

POTÊNCIA - Na avaliação de Waldemar,
ao priorizar a campanha, a CUT
potencializa a unidade de ação da classe
trabalhadora, em articulação com o movi-
mento sindical e social, para que o gover-
no priorize recursos para a moradia popu-
lar. "Precisamos que esta dotação orça-
mentária seja mantida até acabarmos com
o déficit habitacional brasileiro, de cerca
de oito milhões de moradias. Por isso, é
fundamental esta determinação do 10º
CONCUT, colocando pressão pela apro-

vação da PEC, que coloca a questão como
política de Estado", acrescentou.

INTEGRAÇÃO- Segundo o presidente
da Federação Estadual dos Trabalhado-
res da Construção do Espírito Santo, Aécio
Leite, chegou a hora de uma ação inte-
grada entre União, Estados e municípios
para garantir subsídios que possibilitem o
acesso deste direito à população de bai-
xa renda. "Para a nossa categoria, que
recebe salários extremamente baixos,
esta é uma questão de justiça social", lem-
brou Aécio, frisando que as empreiteiras
gostam de grandes obras, que atendem
quem ganha acima de cinco salários mí-
nimos, mas quem constrói muitas vezes
não tem aonde morar". A PEC, sublinhou,
"é mais emprego e moradia digna para o
trabalhador e sua família".

O estande da Conticom no evento co-
lheu assinaturas em apoio à PEC.

Para o Ministério das Cidades, nos
próximos 15 anos serão necessários
cerca 27 milhões de novos domicílios.
Assim, o 10º CONCUT delibera que a
CUT nacional encampará a luta junto com
os movimentos sociais pela aprovação
da Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 285/08, que vincula recursos fe-
derais, estaduais e municipais aos fun-
dos de habitação de interesse social,
inclusive com um abaixo-assinado que
está coletando um milhão de assinatu-
ras em apoio à proposta, que obriga a
União a destinar, no mínimo, 2% da arre-
cadação social de impostos, e os esta-
dos e municípios 1% de suas receitas, à
área habitacional por 30 anos ou até eli-
minar o déficit existente.

DÉFICIT HABITACIONAL ATINGE 8 MILHÕES DE FAMÍLIAS NO PAÍS

Estande da Conticom no 10º CONCUT

WALDEMAR E WALDIR ELEITOS
À DIREÇÃO NACIONAL DA CUT

O presidente da Conticom, Waldemar
de Oliveira, e o secretário de Formação
da entidade, Waldir Maurício da Costa Fi-
lho, foram
eleitos no
10º CONCUT
para compor
a nova dire-
ção nacional
da Central.

Waldemar
representará
o ramo, en-
quanto Wal-
dir, que tam-
bém é diretor do Sindicato de Vitória-ES,
será membro titular do Conselho Fiscal.

Waldir, de Vitória-ES



O urbanitário Artur Henrique foi reeleito, sexta-feira (7), presidente da Central
Única dos Trabalhadores (CUT) para o período 2009-2012. O 10º Congresso
Nacional da CUT reuniu 2.461 delegados e delegadas.

Trabalhador da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), formado em
Sociologia pela PUC Campinas e originário do Sinergia SP-CUT (Sindicato dos
Eletricitários de Campinas), Artur ocupa a Presidência da CUT desde junho de
2006, quando foi eleito pela primeira vez. Ele tem 48 anos.

O Congresso também elegeu a EXECUTIVA NACIONAL. Vice-presidente:
José Lopez Feijóo (metalúrgico-SP); Secretário-geral: Quintino Severo
(metalúrgico-RS); Secretário de Administração e Finanças: Vagner Freitas
(bancário-SP); Secretária de Comunicação: Rosane Bertotti (agricultora fa-
miliar-SC); Secretário de Política Sindical e Organização: Jacy Afonso de
Melo (bancário-DF); Secretário de Relações Internacionais: João Felício
(professor-SP); Secretária de Relações do Trabalho: Denise Motta Dau (tra-
balhadora pública da Seguridade Social-SP); Secretário de Formação:  José
Celestino (professor-MG); Secretária da Mulher Trabalhadora: Rosane da
Silva (trabalhadora do setor de vestuário-RS); Secretário de Políticas Soci-
ais: Expedito Solaney (bancário-PE); Secretário da Saúde do Trabalhador:
Manoel Messias (comunicação-PE); Secretária da Juventude: Rosana Sousa
de Deus (química-SP); Secretária de Meio Ambiente: Carmem Helena Foro
(trabalhadora rural-PA); Secretária de Combate ao Racismo: Maria Julia
Nogueira (Seguridade Social- MA) e os DIRETORES (AS) EXECUTIVOS (AS):
Julio Turra (professor-SP); Elisângela dos Santos Araújo (agricultora familiar-
BA); Adeilson Ribeiro Telles (professor-RJ); Rogério Pantoja (urbanitário-AP);
Dary Beck Filho (petroleiro-RS); Junéia Martins Batista (servidora municipal-
SP); Valeir Ertle (comércio e serviços-SC); Aparecido Donizeti da Silva (quími-
co- SP); Jasseir Alves Fernandes (trabalhador rural-ES); Antonio Lisboa Amân-
cio do Vale (educação-DF); Pedro Armengol (administração pública-DF)  e
Shakespeare Martins de Jesus (metalúrgico-MG).

CONCUT REELEGE ARTUR À PRESIDÊNCIA

A Comissão Especial para apreciar a PEC
da Habitação será instalada nesta terça-feira,
11 de agosto. Devido à importância do tema,
que dispõe sobre a vinculação de recursos or-
çamentários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios aos respectivos fun-
dos de habitação de interesse social, é funda-
mental que o conjunto das entidades sindicais
acompanhem o trabalho dos parlamentares da
sua região. Ao mesmo tempo, é necessário que
os sindicalistas realizem ações de convencimen-
to, lembrando os deputados do significado que
têm a aprovação da PEC para garantir moradia
digna para a sociedade brasileira.

Os membros da Comissão Especial, escolhidos pelos partidos políti-
cos, são os seguintes:

TITULARES: Alfredo Kaefer – PSDB/PR; Andre Vargas – PT/PR; Arnaldo
Jardim – PPS/SP; Brizola Neto – PDT/RJ;

Chico Alencar – PSOL/RJ; Deley – PSC/RJ; Dr. Nechar – PV/SP;
Félix Mendonça – DEM/BA; Fernando Chucre – PSDB/SP;

João Leão – PP/BA; Júlio Cesar – DEM/PI; Luiz Carlos Busato –
PTB/RS; Luiza Erundina – PSB/SP; Marcelo Castro – PMDB/PI;
Paulo Teixeira – PT/SP; Waldemir Moka – PMDB/MS; Zezéu Ribeiro

– PT/BA
SUPLENTES:

Anselmo de Jesus – PT/RO; Colbert Martins – PMDB/BA; Edinho Bez –
PMDB/SC; Janete Rocha Pietá – PT/SP; Jorginho Maluly – DEM/SP; Pedro

Eugênio – PT/PE

COMISSÃO ESPECIAL VAI APRECIAR PEC DA HABITAÇÃO
Trabalho de acompanhamento e convencimento dos parlamentares será essencial para a vitória

A Central Única dos Trabalhadores, ao lado
da Coordenação dos Movimentos Sociais
(CMS) e das demais centrais, realizará na pró-
xima sexta-feira, 14 de agosto, uma Jornada
Nacional Unificada de Lutas.

"Esta mobilização é uma das principais ta-
refas da militância cutista neste ano e nos em-
penharemos para envolver o conjunto do país.
O Plano de Lutas aprovado no 10º CONCUT
contempla dois grandes objetivos: o primeiro
é o de continuar enfrentando a crise, pressio-
nando para que os trabalhadores não paguem
a conta", declarou Quintino Severo, reeleito se-
cretário geral da CUT.

Quintino condenou a miopia de empresários
que tentam jogar o ônus da crise internacional
sob as costas de seus empregados, sem re-
fletirem que com esta conduta estarão jogan-
do água no moinho da retração econômica.
Afinal, quanto menor a massa salarial, menos
consumo e menos produção, "a lógica
excludente do governo anterior, do círculo vicio-
so". "Os empresários que buscam precarizar,
retirar direitos e reduzir reajustes estão na con-
tramão, sabotando a afirmação de projeto na-
cional de desenvolvimento", sublinhou.

Ao condenar a prática da demissão
imotivada para contratar por menor valor, Quin-
tino lembrou que os jornais do último domingo
estamparam a gravidade da situação: "o em-
prego começou a voltar, mas com queda de
25% na remuneração. Demitem para contra-
tar mão-de-obra mais barata".

CONTRA A CRISE - Na sexta-feira,
enfatizou, "vamos responder a mais este ata-
que dos empresários". Além disso, defendeu,
centrais sindicais e movimentos populares le-
vantarão bem alto a bandeira da redução da
jornada constitucional de trabalho para 40 ho-
ras semanais sem redução de salário, que é o
nosso segundo grande objetivo deste ano. "Nas
ruas, vamos apontar claramente como é im-
portante esta ação unificada para garantir que
o Congresso Nacional vote a redução da jor-
nada, o que contribuirá para a geração de
emprego e para a melhoria da qualidade de
vida dos trabalhadores".

MANIFESTAÇÕES EM TODO O PAÍS
NESTA SEXTA VÃO COBRAR MAIS
EMPREGO E REDUÇÃO DA JORNADA


