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As centrais CUT, CGTB, CTB, FS,
NCST, UGT lançaram nota conjunta na
sexta-feira (23) pela adoção de medidas
que defendem a saúde e a segurança do
trabalhador, que têm sido alvo constante
de ataques do empresariado reacionário.
A Conticom solicita que as Federações e
Sindicatos repercutam a denúncia e am-
pliem a mobilização e respaldem a apro-
vação do Fator Acidentário de Prevenção
(FAP) e o reajuste do Seguro Acidente de
Trabalho (SAT). Abaixo, a íntegra do do-
cumento:

Hoje, dia 23 de outubro de 2009, toma-
mos conhecimento, através da mídia, que
a CNI (Confederação Nacional da Indús-
tria) pretende exigir do Governo Federal  a
revogação do Decreto nº 6957/2009. Esse
decreto editado pelo Ministério da Previ-
dência reajustou o Seguro Acidente de
Trabalho e definiu o Fator Acidentário de
Prevenção.

Queremos nos posicionar a favor do
citado decreto, já que o mesmo é um avan-
ço no sentido de fortalecer a prevenção
de acidentes e adoecimentos do trabalho.

Para conhecimento, em 2007, foram re-
gistrados 653,1 mil acidentes de trabalho,

EM DEFESA DO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO E
DO REAJUSTE DO SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO

representando um aumento de 27,5% em
relação a 2006. Morreram 2804 trabalha-
dores (as) e 8504 foram incapacitados per-
manentemente. Esses números da Pre-
vidência Social demonstram a extrema ne-
cessidade de uma política pública ofensi-
va para diminuí-los.

O FAP é um instrumento eficiente para
essa política. Ele premia aquelas empre-
sas que tiverem políticas efetivas de pre-
venção em saúde e segurança no traba-
lho diminuindo a alíquota do SAT em até
50%. E pune aquelas empresas que não
o fazem  aumentando a alíquota.

A CNI ao se posicionar contra o decre-
to, na verdade, defende as empresas que
adoecem, incapacitam, acidentam e ma-
tam trabalhadores. Empresas que jogam
para toda a sociedade através da Previ-
dência Social o custo da sua irresponsa-
bilidade! Sem contar as vidas e famílias
destruídas!

As Centrais denunciam essa irrespon-
sabilidade para com a vida dos trabalha-
dores! E reafirmam sua luta em defesa de
todos os instrumentos, como é o Decreto
6957/2009, que efetivamente previnam o
acidente e o adoecimento no trabalho.

O livro Bolívia nas ruas e nas urnas con-
tra o Imperialismo (Editora Limiar, 112 pági-
nas), de Leonardo Severo, assessor de Co-
municação da CUT Nacional, começou a
ser disponibilizado gratuitamente pela inter-
net. Acesse o sítio da Limiar e procure o
link "livro grátis". Baixe o PDF, comente e
ajude a divulgar a luta do povo boliviano.

BAIXE GRATUITAMENTE O LIVRO
BOLÍVIA NAS RUAS E URNAS CONTRA
O IMPERIALISMO PELA INTERNET

PELA REDUÇÃO DA JORNADA, CONTICOM CONVOCA SINDICATOS A
JOGAREM PESO NA MOBILIZAÇÃO DA 6ª MARCHA A BRASÍLIA

Movimento sindical reage unido aos ataques reacionários da CNI

Dia 11 de novembro, todos a Brasília em defesa do Brasil e do desenvolvimento!

Cartaz de convocação do evento

A 6ª Marcha da Classe Trabalhadora a
Brasília, convocada pelas centrais sin-

dicais para o próximo dia 11 de novembro
contará com uma expressiva delegação
dos trabalhadores da construção civil, que
estão mobilizados pela valorização do sa-
lário mínimo, pela redução da jornada, pela
aprovação da Convenção 158 da OIT - con-
tra a demissão imotivada, e tantas outras
bandeiras que dialogam com a construção
de um país mais justo com distribuição de
renda e valorização do trabalho.

“Para os operários da construção, a re-
dução da jornada para 40 horas e o au-
mento para 75% do valor pago pelas ho-
ras extras, vai significar, além de mais em-
pregos, para o conjunto da categoria, mais
saúde e segurança nos canteiros de obra,
mais tempo para o estudo, o lazer e o
convívio com a família”, afirma Waldemar
de Oliveira, presidente da Conticom/CUT.

Para Waldemar, o crescimento da pro-
dutividade dos trabalhadores do setor des-

de a última redução da jornada - de 48
para 44 horas na Constituição de 1988 -
demonstra a justiça da proposta. “Nossa
categoria é submetida a um trabalho bra-
çal extremamente pesado, ao esforço re-
petitivo, submetida a intempérie, às mu-
danças climáticas, sem falar nas péssi-
mas condições de segurança. Infelizmen-
te, o número de mortos e acidentados se
equipara ao de países em guerra e este
custo acaba ficando para o Estado arcar”,
declarou.

Conforme Waldemar, “a hora é de nos
somarmos todos em defesa dos nossos
direitos”. “A prioridade do setor é buscar a
elevação salarial e melhores condições de
trabalho. Como podemos falar em traba-
lho decente com essas longas jornadas,
onde principalmente nos grandes centros
se gastam horas no deslocamento até o
local de trabalho? Sem falar na alta rotati-
vidade, na alta taxa de informalidade e na
precarização. É hora do basta”, frisou.

Waldemar de Oliveira (Conticom/CUT),
Antonio Ramalho (Força), jornalista João
Franzin (apresentador) e Paulo Brasil (Sin-
dicato dos Economistas) debateram quar-
ta-feira (21) à noite no programa Câmera
Aberta Sindical, da TV Aberta de São Pau-
lo. Na pauta, geração de empregos, au-
mento salarial e direitos na construção.

WALDEMAR PARTICIPA DE DEBATE
SOBRE O RAMO NA TV ABERTA SP

Acesse http://www.editoralimiar.com.br/
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1. Fortalecimento da rede pública de comunicação - Regulamentação do artigo
223 da Constituição que garante o princípio da complementaridade dos sistemas pri-
vado, público e estatal. Criação de um fundo público, com recursos previstos no orça-
mento da União e a taxação das publicidades comerciais. Autonomia de gestão e
financiamento. (Eixo 2)*
2. Novo marco regulatório - Reformulação das leis e normas existentes e a elabo-
ração de novas deve abranger o sistema de telefonia, internet, cabo, celular, novas
tecnologias e novas formas de comunicação propiciadas pela era digital. Prevalência
da propriedade de capital nacional e combate à propriedade vertical (domínio do mes-
mo grupo controlador) e cruzada (o mesmo grupo controlando vários tipos de mídia).
(Eixo 3)
3. Por um plano nacional de fortalecimento da radiodifusão comunitária, con-
tra a criminalização - Descentralização dos processos de concessão, redução dos
prazos de tramitação e zoneamento da radiofrequência para definir o canal e a potên-
cia para cada localidade. Instalação de um conselho representativo, plural e autôno-
mo, com maioria da sociedade civil, como instancia decisória; igualdade de participa-
ção e respeito à diversidade no seu conselho; fomento à produção independente,
ampliando a presença destes conteúdos na sua grade de programação; destinação
de verbas do orçamento público no seu financiamento e proibição da publicidade co-
mercial, mas garantindo as produções compartilhadas o apoio cultural e a publicidade
institucional. Que os canais  públicos, que hoje são garantidos pela lei do cabo este-
jam em sinal aberto. (Eixo 2)
4. Plano de inclusão digital com internet banda larga gratuita - Implantação,
através da Telebras, de um plano nacional de banda larga gratuita prestado em regime
público, com recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunica-
ção (Fust); (Eixo 2)
5. Novos critérios para a distribuição da publicidade oficial- Estímulo à diversi-
dade e à pluralidade informativa por meio do estabelecimento de critérios democráti-
cos e transparentes de distribuição dos recursos oficiais que não deve ser guiada
apenas pelos indicadores da circulação e audiência. (Eixo 2)
6. Rediscutir os critérios para as concessões públicas - Estabelecer mecanismos
de participação da sociedade no processo de outorga, renovação e fiscalização das
concessões públicas, que hoje é de 15 anos para TVs e de dez anos para as rádios.
(Eixo 3)
7. Controle social - Recomposição, com a participação tripartite, do Conselho de
Comunicação Social em âmbito nacional e sua estruturação nos Estados e Municípi-
os, com instrumentos que permitam a fiscalização a fim de aferir o cumprimento dos
artigos 221 e 223 da Constituição. (Eixo 3)
8. Concessão de um canal aberto para as centrais sindicais - Outorga de con-
cessão de canal aberto para as centrais sindicais, com o intuito de atender o artigo
221 da Constituição Federal que estabelece a preferência nas emissoras de rádio e
TV de finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas; promoção da cultura
nacional e regional e estímulo à produção independente; regionalização da produção
cultural, artística e jornalística, visando fortalecer os valores éticos e sociais. (Eixo 3)
9. Horário Sindical Gratuito - Garantia do direito de antena por meio do horário
sindical gratuito nos espaços da programação dos meios de comunicação objetos de
concessão para as centrais sindicais. (Eixo 3)
10. Recriação da Embrafilme - Para  produção de conteúdo nacional, regional ou
idependente, com garantia de distribuição e comercialização em todos os municípios.
(Eixo 1)
* Os debates na Conferência Nacional de Comunicação estão organizados em três eixos: 1
- Produção de Conteúdo, 2 - Meios de Distribuição e 3 - Cidadania: Direitos e Deveres

10 PROPOSTAS PARA DEMOCRATIZAR A COMUNICAÇÃO

CENTRAIS SE PREPARAM PARA ENFRENTAR O LATIFÚNDIO MIDIÁTICO
Seminário em São Paulo definiu pontos que serão defendidos na Conferência Nacional de Comunicação, em dezembro

Rosane Bertotti: cutistas na linha de frente

Na última quarta-feira (21), as centrais
sindicais realizaram um Seminário

para debater as propostas (ver box ao
lado) para a 1ª Conferência Nacional de
Comunicação (Confecom), que acontece
entre 14 e 17 de dezembro, em Brasília.

Membro da Comissão Nacional
Organizadora da Conferência e Secretá-
ria Nacional de Comunicação da CUT,
Rosane Bertotti, defendeu que os sindi-
calistas priorizem o tema nas suas agen-
das, já que o processo de eleição de de-
legados está em curso e a participação
será decisiva.

“Precisamos envolver o conjunto das
nossas centrais neste debate, para levá-
lo à base, articulando com os demais
movimentos sociais propostas que de-
mocratizem o setor, transformado por
meia dúzia de famílias em um latifúndio
midiático. Não podemos permitir que
concessões públicas, como são as
emissoras de rádio e televisão, continu-
em sendo usadas para fortalecer inte-
resses políticos e econômicos contrários
aos interesses do país, para mentir, alie-
nar e criminalizar os movimentos soci-
ais”, denunciou. Para isso, a dirigente
cutista ressaltou a necessidade dos sin-
dicalistas se manterem permanente-
mente informados, acumulando com a
troca de experiências.

Ao mesmo tempo, Rosane Bertotti
destacou a  importância das entidades
sindicais investirem permanentemente
na comunicação, fazendo o contraponto
necessário à reação e informando às
suas bases sobre o processo.

Integrada a esta batalha, a Conticom
conclama os Sindicatos e Federações
a participarem do processo de escolha
dos delegados nas Conferências Muni-
cipais e Estaduais.

Na página da CUT Nacional, está dis-
ponível a íntegra da cartilha com as pro-
postas para a Confecom.

Cartilha está disponível no site
www.cut.org.br


