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Para Conticom, fortalecimento da inserção do trabalho classista
na base será determinante no sucesso do Plano de Ação Sindical

ENCONTRO DE ORGANIZAÇÃO E POLÍTICA SINDICAL DA CUT
DEFINE AS PRIORIDADES PARA A EXECUÇÃO DO PAS 2010

A “equipe de segurança” formada por
soldados da Polícia Militar de Rondônia
terá de deixar os canteiros de obra da
hidrelétrica Santo Antônio (3.150 MW),
conforme decisão do juiz federal do Tra-
balho, Geraldo Rudio Wandenkolken,
que entendeu que não cabe às forças
do estado policiar propriedade privada. A
hidrelétrica fica no rio Madeira, a 10 km
de Porto Velho (RO).

A Santo Antônio Energia, consórcio
formado entre outros por Andrade
Gutierrez, Odebrecht e Santander, ma-
nifestou ser desnecessária a presença
policial no canteiro. A presença dos mili-
tares atendia a uma liminar concedida
para garantir o direito de posse após
manifestações ocorridas.

Há inúmeras denúncias de que a
Polícia Civil também realizava aborda-
gens intimidatórias dentro dos alojamen-
tos dos operários, com rigores de tropa

JUSTIÇA DETERMINA RETIRADA DOS POLICIAIS MILITARES DE
CANTEIROS DE OBRA DA HIDRELÉTRICA DE SANTO ANTÔNIO-RO

de choque,
transformando o
local em verda-
deiros campos
de concentra-
ção. Entre os
exemplos de co-
vardia e
truculência cita-
dos pelos operá-
rios contra os
“seguranças” é o
ocorrido no dia 23
de junho, quando
mais de 50 políciais civis e militares en-
traram com armas de fogo e algemas, in-
vadiram os alojamentos sem qualquer
mandado judicial, buscando a “lista de no-
mes” fornecidos pela empresa. Cerca de
70 trabalhadores tiveram seus armários ar-
rombados, seus quartos revirados e suas
roupas e pertences subtraídos.

As irregularidades são muitas. Em no-
vembro de 2009, o Ministério Público do
Trabalho fiscalizou a obra e comprovou a
ausência até de equipamentos de segu-
rança individual. Após a morte do operá-
rio João Edcarlos Sá de Jesus o consór-
cio foi obrigado a interditar alguns equi-
pamentos utilizados.

Trabalhadores comemoraram retirada dos jagunços

A Direção Nacional da CUT definiu em
2008 que os recursos provenientes do
Imposto Sindical seriam utilizados para
fortalecer a organização sindical e outras
áreas estratégicas da Central, reafirman-
do sua posição histórica pelo fim do im-
posto e aprovação de uma taxa negocial,
definida democraticamente pelos trabalha-
dores. Os recursos foram articulados a
partir de Plano de Ação Sindical (PAS),
processo iniciado no ano passado.

ARREGAÇAR AS MANGAS - Para de-
finir as prioridades e ações para o Plano
em 2010, a CUT realizou nos dias 24 e 25
de agosto o Encontro Nacional de Secre-
tários/as de Organização e Política Sindi-
cal. Na avaliação do secretário nacional
da pasta, Jacy Afonso, as entidades de-
vem utilizar os recursos para a ampliação
de sua base de representação, fortalecen-
do a organização sindical CUTista em pro-
cessos que visem a regulamentação e
regularização das Federações e Sindica-
tos, manutenção das bases e das oposi-
ções, eleições sindicais e  garantia da
estrutura das CUTs estaduais, sempre
buscando novas filiações. “Caberá a cada

entidade fazer o melhor uso possível do
recurso, ratificando a nossa posição como
maior Central Sindical do Brasil e da Amé-
rica Latina”, afirma Jacy, lembrando que o
PAS tem vigência de 1º de setembro de
2010 a 30 de abril de 2011.

CRESCIMENTO - Na avaliação de Luiz
Carlos de Queiroz, que representou a Con-
ticom, o encontro reforçou ainda mais o
papel da ação sindical de base na disputa
de hegemonia com os demais setores do
movimento sindical. “No que diz respeito
ao nosso Ramo, temos todas as condições
de crescer de forma sustentada e com
muita qualidade, de Norte a Sul. A conjun-
tura de investimentos públicos é altamen-
te favorável à geração de empregos e vai
depender muito do nosso empenho que isso
se reflita em organização, em trabalhador
sindicalizado e consciente para lutar pelos
seus direitos e de toda a classe”, enfati-
zou. Para este desafio, acrescentou Luizi-
nho, também será fundamental o trabalho
de articulação com as CUTs regionais.

INVESTIMENTO - De acordo com a se-
cretária de Relações do Trabalho da CUT,
Denise Mota Dau, entre as prioridades do

período está a Agenda Nacional de Traba-
lho Decente, que se estrutura a partir de
três prioridades: gerar mais e melhores
empregos, com igualdade de oportunida-
des e de tratamento, erradicar o trabalho
escravo e eliminar o trabalho infantil, em
especial em suas piores formas e fortale-
cer os atores tripartites e o diálogo social,
como um instrumento de governabilidade
democrática. Para isso destacou, as cen-
trais vão cobrar do Comitê Gestor respon-
sável pela organização da Copa do Mun-
do em 2014 e Olimpíadas em 2016, a par-
ticipação das entidades dos trabalhado-
res nas negociações, para que a Agenda
Nacional seja respeitada, garantindo em-
prego decente, assim como, instrumen-
tos que coíbam a violação de direitos.

Jacy (mic.) sublinhou necessidade
de ampliar base de representação
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Na próxima quinta-feira (2), a partir das
10 horas, lideranças da Central Única dos
Trabalhadores (CUT) e das demais cen-
trais estarão reunidas no Clube Atlético
Juventus, na capital paulista, com a ex-
ministra Dilma Roussef, candidata à Pre-
sidência da República, e o senador Aloí-
zio Mercadante, candidato ao governo do
Estado de São Paulo.

Na oportunidade as centrais entrega-
rão aos candidatos a Agenda da Classe
Trabalhadora, aprovada na Assembleia da
Classe Trabalhadora realizada no está-
dio do Pacaembu, em São Paulo, com
cerca de 25 mil lideranças de todo o país.

VALORIZAÇÃO - “Nossas propostas
priorizam o fortalecimento do mercado in-
terno através da ampliação do papel in-

CENTRAIS ENTREGAM AGENDA DA CLASSE TRABALHADORA
A DILMA E A MERCADANTE NA PRÓXIMA QUINTA, EM SP

Encontro no Clube Juventus, na Mooca, deve reunir milhares de sindicalistas de todo Estado de São Paulo
dutor do Estado e da aceleração da polí-
tica de valorização do salário mínimo e
redistribuição de renda”, explicou o se-
cretário geral da CUT, Quintino Severo.
Ao mesmo tempo, frisou, milhares de sin-
dicalistas estarão denunciando a política
de desmonte dos serviços públicos apli-
cada pelo governo do PSDB em São Pau-
lo, alertando para as suas trágicas con-
seqüências na saúde e na educação. “Nin-
guém suporta mais a política de privati-
zação, pedágio e paulada como é reco-
nhecido o governo estadual tucano, que
tem na criminalização e repressão aos
movimentos sociais o seu ponto forte.
Esta unidade das centrais é em defesa
do desenvolvimento e da democracia”, en-
fatizou.

O secretário de Formação da Conticom, Waldir Maurício, informa que foi realizado com
êxito o Seminário do CPR – Comitê Permanente Regional Sobre as Condições e Meio
Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção  Civil do Espírito Santo. Ocorrido no dia
10 de agosto no SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) em Vitória, o
evento envolveu um conjunto de lideranças que levará a preocupação com a segurança, a
prevenção de acidentes e condições dignas de trabalho para dentro dos canteiros de obras.

ESPÍRITO SANTO PRIORIZA MELHORIA DAS
CONDIÇÕES DE TRABALHO NA CONSTRUÇÃO

Cerca de 1.500 operários do projeto Mi-
nha Casa Minha Vida, em Eunápolis, a 671
km de Salvador, paralisaram as atividades
desde sexta-feira (20) em função da comida
de péssima qualidade e das horas extras não
pagas. Revoltados, eles fizeram uma mani-
festação na BR 101, fechando a pista por
uma hora.

Segundo o Sindicato, ao todo são 17 itens

TODA SOLIDARIEDADE À GREVE DOS 1.500 OPERÁRIOS
DO MINHA CASA, MINHA VIDA EM EUNÁPOLIS-BA

Milhares de lideranças sindicais
aprovaram a Agenda da Classe

Trabalhadora no Pacaembu

na pauta de reivindicações, entre ele o paga-
mento da rescisão aos trabalhadores que
saíram da empresa, o que a construtora ain-
da não realizou.  A polícia esteve nas obras
com quatro viaturas e, irresponsavelmente,
efetuou disparos pra cima. Os operários de-
clararam que só vão voltar a trabalhar quan-
do forem recebidos pela diretoria da empre-
sa, a construtora Sertenge, de Salvador.

PROGRAMAS ESPECIAIS DE
RÁDIO E TV WEB COMEMORAM

A nossa Central Única dos Traba-
lhadores completou 27 anos de lutas e
conquistas no último sábado, dia 28 de
agosto.

O Portal do Mundo do Trabalho
(www.cut.org.br) comemorou a data
com três programas especiais da TV
CUT e da Rádio CUT: uma edição do
“Jornal da CUT”, que já está disponível
para exibição de forma permanente, e
duas edições especiais da Rádio CUT
– um “Presidenciais” e uma reportagem
do “CUT faz História” com depoimen-
tos de companheiros que estiveram
presentes aos primeiros momentos de
vida da Central.

27 ANOS DA CUT


