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CUT LEVA MAIS DE DEZ MIL A BRASÍLIA POR COMBATE
À PRECARIZAÇÃO E 10% DO PIB PARA A EDUCAÇÃO
Na Semana da Pátria, cutistas afirmam “Independência pe educação de qualidade e trabalho decente”

C

om a participação dos Sindicatos de
Trabalhadores da Construção e da
Madeira, mais de dez mil manifestantes
marcharam em Brasília na última quartafeira, 5 de setembro, Dia Nacional de Mobilização da CUT e data da VI Marcha
Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública.
"Defendemos os 10% do PIB para a
educação, o piso do magistério, carreira,
e aprovação do Plano Nacional de Educação, porque são medidas imprescindíveis
para o desenvolvimento do país, que dialogam com o presente e o futuro da nossa
nação, da mesma forma que o combate à
precarização e à terceirização", declarou
Carmen Foro, dirigente da executiva nacional da CUT, que coordenou a manifestação ao lado de Fátima Aparecida da Silva,
da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE).
AUDIÊNCIAS - Durante a tarde foram
realizadas audiências com parlamentares,
onde os dirigentes cutistas levaram até o
Congresso Nacional as suas reivindicações
pelo fim do Fator Previdenciário, contra a
idade mínima para as aposentadorias e a
desoneração da folha de pagamento; contra a rotatividade no emprego - pela ratificação da Convenção 158 da OIT; por negociação coletiva no serviço público - regulamentação da Convenção 151 - e a revogação
do Decreto 7777 - que institucionaliza a
substituição dos servidores grevistas.
“Pedimos o máximo de urgência em
ações contra a precarização do trabalho,
no combate às terceirizações e na luta
pela igualdade de direitos. Precisamos de
trabalho decente”, concluiu Vagner.

VAIA PARA MANTEGA - O ministro alegou que os 10% do PIB para a
educação quebraria o país, mas se esqueceu do superávit primário
O coordenador do Ramo
da Madeira da Conticom,
Vilmar Osovsky, ao lado
do novo secretário geral
da Central Única dos
Trabalhadores, Sérgio
Nobre, durante a reunião
da Direção Nacional da
CUT, na capital federal,
em 4 de setembro, que
ultimou os preparativos
do Dia de Mobilização

PRESIDENTE DA CÂMARA ANUNCIA PARA OUTUBRO VOTAÇÃO SOBRE FIM DO FATOR PREVIDENCIÁRIO
Em reunião com o deputado Marco Maia, Vagner Freitas
reiterou que CUT não aceita aumento da idade mínima para a
aposentadoria e defende Previdência pública e solidária

Deputado Vicentinho (PT-SP), presidente da CUT,
Vagner Freitas e presidente da Câmara, Marco Maia

O presidente da Câmara Federal, deputado Marco Maia (PTRS) anunciou em reunião com lideranças cutistas em seu gabinete, no Dia de Mobilização Nacional da CUT, que o fim do Fator
Previdenciário, mecanismo de arrocho das aposentadorias instituído pelo desgoverno FHC, irá finalmente à votação no mês de
outubro.
O presidente da CUT, Vagner Freitas, lembrou que além de
lutar pelo fim do famigerado fator, a Central tem pontos essenciais
para serem destravados urgentemente pelo Legislativo. “Não aceitamos o aumento da idade mínima para a aposentadoria e questionamos a política de desoneração da contribuição patronal na
folha de pagamentos, por não garantir o equilíbrio da Previdência
Pública e Solidária e não exigir contrapartidas, metas de geração
de emprego e não demissão dos trabalhadores”, explicou.

UM OPERÁRIO MORTO E DOIS FERIDOS EM ACIDENTE DE
TRABALHO NA CONSTRUÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS NA PARAÍBA
Com pouca fiscalização e ridículas punições,
epidemia de lesões, mutilações e mortes no
setor se espraia de Norte a Sul do nosso país
A epidemia de lesões, mutilações e mortes continua ceifando a
vida dos trabalhadores da construção, sem maiores alterações no
quadro de auditores fiscais - cuja contratação segue comprometida pela política de “arrocho fiscal” e elevado superávit primário.
No mesmo 5 de setembro em que a CUT realizava o seu Dia
Nacional de Mobilização em Brasília para exigir melhores condições de vida e trabalho para a clase, um operário morreu e outros
dois ficaram feridos em acidente de trabalho na cidade do Conde,
no litoral Sul da Paraíba. As três pessoas trabalhavam na construção de uma fábrica de pré-moldados, quando barras de ferro que
estavam empilhadas caíram e os atingiram, mantendo os presos
embaixo do material por horas.
Segundo os outros funcionários, o técnico de segurança do
trabalho da empresa já havia sido alertado sobre os riscos do
manuseio das vigas de ferro. O Corpo de Bombeiros vai elaborar
um relatório sobre o acidente e encaminhar o documento à Polícia
Civil para ajudar nas investigações e identificar se houve ou não
responsabilidade da direção da empresa, que não quis se pronunciar quanto ao caso.

QUEDA DE RAMPA EM OBRA DE SHOPPING
CENTER MATA UM E DEIXA DOIS OPERÁRIOS
EM ESTADO GRAVE NA CAPITAL PAULISTA
Na última terça-feira (4) um operário morreu e outros dois ficaram feridos após a queda de uma rampa de concreto em obra do
Shopping Metrô Tucuruvi, na zona norte de São Paulo. Eles foram
socorridos pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar, mas
um deles chegou ao hospital já sem vida. As demais vítimas tiveram várias fraturas e foram internadas em estado grave.
A Defesa Civil explicou que uma rampa de acesso entre um
andar e outro, construída no interior do shopping, caiu e sobre ela
estavam os três operários. A estrutura era uma rampa de acesso
de quinze metros de comprimento.
Uma equipe da Defesa Civil Municipal e engenheiros da
Subprefeitura de Santana/Tucuruvi foram ao local para vistoriar as
instalações. As autoridades estão verificando se a estrutura da
construção ficou comprometida com o desmoronamento e se a
documentação da obra está em dia.

ACORDO NA FAURECIA EM RESENDE-RJ É FECHADO
COM 1,8% DE AUMENTO REAL E ABONO DE R$ 1.000
O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, Montagem e Construção Pesada do Sul Fluminense informou, na
última sexta-feira (6), que fechou o acordo coletivo dos trabalhadores da Faurecia, fábrica de bancos automotivos, escapamentos e parachoques da Peugeot/Citroen em Resende/RJ.
A proposta apresentada pela empresa foi aprovada pelos
trabalhadores em assembleia e contempla um piso inicial (em
escala de promoção) no valor de R$ 800,00, reajuste salarial
no percentual do INPC do período de 4.9%, mais 1,8% de ganho real, que será pago em janeiro de 2013, além do abono no
valor de R$ 1.000,00.
O acordo é retroativo à data-base da categoria, 1° de julho,
e irá beneficiar cerca de 400 trabalhadores.

Vigas de ferro caíram e mataram operário. Trabalhadores
denunciam que empresa já havia sido alertada para o risco

REGISTRO DE MORTES EM OBRAS
CRESCEU 10% NO ANO PASSADO
A retomada das obras de infraestrutura e construção imobiliária sem maiores investimentos na contratação de novos
auditores fiscais do trabalho e maior presença nas obras,
elevou o número de acidentes de trabalho que resultam em
mutilações ou mortes no Brasil. Entre janeiro e outubro de
2011, pelo menos 40.779 trabalhadores foram vítimas de
acidentes graves de trabalho, das quais 1.143 morreram,
segundo o Ministério da Saúde. O número total é 10% maior
do que o de igual período do ano anterior (37.035).
Os dados do ministério englobam trabalhadores de diversos setores de atividade, mas se referem apenas aos atendimentos na rede de serviços de saúde credenciada do Sistema de Agravos de Notificação (Sinan). Desde 2004, uma
determinação do ministério obriga os médicos a notificarem
os casos graves de acidentes de trabalho.
Além disso, vários estudos apontam: os acidentes de trabalho são mais comuns entre funcionários de empresas terceirizadas. Uma pesquisa divulgada pela CUT mostra que
quatro em cada cinco acidentes de trabalho, inclusive os que
resultam em mortes, envolvem trabalhadores terceirizados.

GOVERNO ZERA IPI DO SETOR MOVELEIRO
PARA ESTIMULAR A CADEIA PRODUTIVA
O governo federal zerou as alíquotas do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) incidentes sobre painéis de
madeira, laminados de
alta resistência e PVC
para móveis. Com a medida o governo espera estimular os setores envolvidos na cadeia produtiva
da fabricação de móveis.
A renúncia às receitas
geradas são estimadas
em R$ 116,12 milhões.
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