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28 DE JANEIRO: TODOS ÀS RUAS NO DIA
NACIONAL DE LUTA POR EMPREGO E DIREITOS
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Após aumento de juros e anúncio de ministros, governo põe trabalhador para pagar a conta dos “ajustes”

Manifestantes alertaram para os prejuízos que viriam com a autonomia

N ão esperávamos que
2015 fosse um ano fá-
cil, já que as primeiras

medidas anunciadas por
Dilma após a eleição foram
elevações de juros e a no-
meação de Joaquim Levy
para ministro da Fazenda.
A indicação de Kátia Abreu,
Kassab, Armando Monteiro,
entre outros, só deixaram
mais clara a disposição do
governo adotar um viés
mais conservador e pré-dis-
posto às políticas liberais.

Nesta conjuntura, os tra-
balhadores, que passaram
12 anos lutando pela ampli-
ação de direitos, agora pre-
cisam lutar pela garantia e
manutenção do que já está aí. E a presi-
dente Dilma, apesar de ter prometido o
contrário na campanha eleitoral, está dan-
do passos atrás nos direitos dos traba-
lhadores.

NEM QUE A VACA TUSSA - Para
Claudio da Silva Gomes, presidente da
Conticom, “todos os ‘ajustes’ feitos na
economia estão sendo pagos pelos tra-
balhadores, e esse não foi o compromis-
so. Fizemos campanha juntos por mais
direitos, voz e participação. Mas a vaca
tossiu e mexeram nos nossos direitos”.

UNIDADE - Portanto, a CUT e as de-
mais Centrais Sindicais realizarão no pró-
ximo 28 de janeiro o Dia Nacional de Luta
por Emprego e Direitos. Manifestações se-
rão realizadas por todo o país, em que os

trabalhadores reivindicarão a revogação
das medidas do governo federal que reti-
ram R$ 18 bilhões dos direitos trabalhis-
tas e previdenciários, dificultando e, em
alguns casos, extinguindo o acesso da
classe trabalhadora a direitos econômi-
cos e sociais.

Entre as novas regras para a conces-
são do seguro-desemprego, por exemplo,
está a triplicação do período de trabalho
exigido para que o trabalhador o peça pela
primeira vez, o que pode reduzir em mais
de 2 milhões o número de trabalhadores
que receberão o benefício em 2015, se-
gundo o próprio Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE).

CORTES - Os cortes orçamentários
em andamento são cortes nas despesas

com o povo e não nas despesas com ban-
queiros e rentistas, que continuam lucran-
do com os juros altíssimos que o governo
mesmo estabeleceu. De janeiro até no-
vembro do ano passado, o governo fede-
ral transferiu R$ 233,4 bilhões em juros
para os rentistas. Sem falar nos cortes
que estão sendo realizados na Petrobrás,
gerando demissões, atraso de salários e
projetos, deixando milhares de trabalha-
dores na mão.

RESPOSTA DA CLASSE - “A Conti-
com vai participar das mobilizações mu-
nicipais, estaduais e nacional. Esta não
é apenas uma luta do ramo, mas sim de
toda a classe trabalhadora. Não vamos
permitir retrocessos nos nossos diretos”,
completa Claudio.

A decisão do Comitê de Política Mone-
tária (Copom) de elevar em 0,5% a taxa
básica de juros (Selic) é mais uma decisão
lamentável do governo neste início de ano.

Como se não bastassem as medidas
que retiram direitos do trabalhador anun-
ciadas no final do ano e o pacote de ajus-
tes fiscais divulgado no dia 19 de janeiro,
o aumento anunciado no dia 21, que ele-
va a Selic para 12,25% ao ano, é também
um prenúncio de desemprego e desace-
leração do desenvolvimento do País.

Com o argumento de diminuir o consu-
mo para controlar a inflação, o governo dá
mais um tiro no pé e contradiz o discurso
utilizado de “ajustar as contas públicas

o

AUMENTAR A SELIC É MAIS UMA DECISÃO LAMENTÁVEL
Para a CUT, aumento da taxa básica de juros promove desemprego e freia o desenvolvimento do país

com o menor sacrifício possível”. Menor
sacrifício de quem? Só se for dos banquei-
ros, dos rentistas e dos detentores de gran-
des capitais, que têm interesse, sempre,
em aumentar cada vez mais seus lucros.

NÃO AO RETROCESSO - Com o au-
mento da Selic, mais uma vez o governo
empurra a conta para a classe trabalhado-
ra. Com os juros altos o consumo cai, a
produção diminui e o desemprego aumen-
ta; a desigualdade social cresce, o desen-
volvimento cessa e o País retrocede.

Conter a inflação não pode significar
aumentar o desemprego.  Essa fórmula foi
usada durante décadas em nosso País e
sempre resultou em arrocho e recessão.

Mas o Brasil mudou, lutamos por sua
transformação e fomos vitoriosos. É ina-
ceitável que o governo comece a colocar
em prática a agenda da direita, derrotada
nas eleições. Vamos continuar a pressão
para impedir a implantação de políticas
recessivas e não vamos permitir que as
conquistas dos últimos 12 anos sejam
colocadas em risco.

BASTA! - Nós trabalhadores e traba-
lhadoras não aceitamos retrocesso. Con-
tinuaremos mobilizados para garantir em-
pregos, manter e ampliar direitos e para
que o País continue na linha do cresci-
mento com desenvolvimento e distribui-
ção de renda.

Centrais sindicais  vão às ruas de todo o país para impedir o retrocesso
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o dia 18 de janeiro aconteceu uma
explosão na Refinaria Landupho Al-
ves (RLAM), em Mataripe/BA, duran-

te parada de manutenção na Unidade
Geradora de Hidrogênio. 

Os operários feridos são os caldeirei-
ros José Adailton, Jonas Leal e Jucineide
de Jesus, ambos de empresas terceiri-
zadas. Eles sofreram queimaduras de 20
a 70% do corpo e traumatismos, sendo
levados para o Hospital de Medicina Hu-
mana, no município de Candeias.

Já na quarta-feira (14), uma queda de
energia provocou incêndio em outra uni-
dade e o desarme de máquinas, equipa-
mentos e instrumentos de segurança em
outras unidades.

A queda de energia causou problemas
no sequenciador dos absorvedores, bloque-

PRAZOS CURTOS E EXTENSAS JORNADAS  NA PARADA
PODEM TER GERADO EXPLOSÃO E INCÊNDIO NA RLAM
Acidentes na Refinaria Landupho Alves feriram 3 operários nesta semana

ando todo o sistema e pressurizando a li-
nha de querosene. Uma válvula de segu-
rança (PV-30043) não funcionou perfeita-

mente e houve vazamento de querosene
em alta temperatura para a atmosfera, oca-
sionando incêndio no local. A Petrobrás
esta acompanhando os feridos e dando
assistência para a família das vítimas.

Segundo a direção do Sindipetro Bahia
e do Sittican, acidentes como estes po-
dem ser consequências das paradas de
manutenção com prazos curtos e exten-
sas jornadas de trabalho impostas aos
que trabalham na refinaria. Conforme Clau-
dio Guedes, diretor de combate ao racis-
mo da Conticom e diretor do Siticcan, “o
Ministério Público foi acionado e notificou
a Petrobrás para tomar algumas medidas
como a troca do lanche por janta, além
da adequação de horários dos trabalha-
dores da noite, que estavam trabalhando
além do limite”.

N

SINTRACON CURITIBA BARRA CALOTE EM OPERÁRIOS HAITIANOS
Águia Revestimentos e Pinturas só quitou
débitos após protesto em frente ao MPT

A arapuca estava montada. Contrataram trabalhadores haitianos,
deram o calote e acharam que iam sair ilesos, porque estrangeiros
não conhecem bem os seus diretos. Deu tudo errado, pois tinha o
Sintracon Curitiba no meio do caminho. 

A Águia Revestimentos e Pinturas, que presta serviços em obras
da PDG Empreendimentos, demitiu cerca de trinta haitianos e não
pagou os salários de novembro e as verbas rescisórias. O Sintracon
abraçou a causa desses trabalhadores e fez um protesto no dia 15
de dezembro em frente à sede do Ministério Público do Trabalho
(MPT), em Curitiba.

A pressão sobre o poder público que, por sua vez, foi pra cima da
empresa terceirizada, surtiu efeito e a Águia pagou todos seus débi-
tos trabalhistas com os haitianos. Calote por aqui, não!

ANO COMEÇA COM MORTES DE JOVENS NA CONSTRUÇÃO DE SANTA CATARINA
No último dia 15 Diego Henrique Cha-

ves, um jovem de 20 anos sofreu choque
elétrico no momento em que manuseava
betoneira em uma obra na Avenida 18 de
Fevereiro, em Piratuba/SC. A vítima foi
atendida em estado gravíssimo, mas mor-
reu antes mesmo da chegada na Unida-
de Mista de Saúde.

As equipes do Corpo de Bombeiros ti-
veram muito trabalho para fazer o resgate
do jovem, que estava em meio a areia,
onde havia corrente elétrica. Este era o
segundo dia de trabalho de Diego, que é
a segunda vítima de descarga elétrica na
região neste ano.

Na semana anterior, Claitson Dutra, 28
anos, trabalhava na pintura de uma obra em
Ipira quando encostou na rede elétrica e caiu
do andaime de sete metros. O jovem rece-
beu uma descarga de 23 mil volts. Ele foi

resgatado pelo Corpo de Bombeiros e en-
caminhado ao Hospital. Morreu no CTI.

Leonel Arcangel, secretario de Saúde
e Meio Ambiente de Trabalho da Conti-
com e secretário Executivo de Formação
do Sindicato da Construção de Concór-
dia, disse que “a secretaria de saúde do
trabalhador tem visitado os canteiros e
orientado os mestres de obra a fazer reu-
niões periódicas com a categoria sobre a
importância da segurança nos locais de

trabalho. Mas nesta região em que ocor-
reram os acidentes está muito difícil, prin-
cipalmente pelas muitas terceirizadas que
não fornecem os EPI´s  (Equipamentos
de Proteção Individual) necessários”.

Para Leonel, é necessário um traba-
lho conjunto de conscientização, mas
também de regras mais rígidas, para que
as terceirizadas tenham todos os equi-
pamentos de segurança e assumam suas
responsabilidades.

É com tristeza que a direção nacional da CONTICOM-CUT,
informa o falecimento do companheiro José Porfírio, diretor
do Sindicato da Construção de Salto, ocorrido terça-feira (20).

O companheiro de jornada em busca de melhores condi-
ções de vida ficará em nossa lembrança. Que Deus conforte
sua família. Obrigada, companheiro!
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