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Reproduzimos abaixo a íntegra da
nota assinada pelo presidente nacio-
nal da CUT, Artur Henrique, condenan-
do a decisão do BC, da última quarta-
feira (22 de julho), de reduzir em ape-
nas 0,5% a taxa de juros.

“Como sempre, o Banco Central e
o Copom estão aquém dos esforços
dos setores produtivos da sociedade
brasileira no enfrentamento da crise.

CUT: IRRISÓRIA QUEDA DO JURO ATENDE INTERESSE DOS ESPECULADORES
A irrisória queda na Selic anunciada
hoje atende os interesses do capital es-
peculativo, o mesmo cujas aventuras jo-
garam a economia internacional no im-
passe em que se encontra.

Voltamos a cobrar que o Conselho
Monetário Nacional, que incide sobre
as decisões do Copom, seja composto
também por representantes dos traba-
lhadores e do setor produtivo em geral,

como forma de incluir metas de gera-
ção de empregos e de crescimento na
condução da política econômica. Esta
continua sendo uma pauta de nossa
Central, que ganhará as ruas, junto
com os movimentos sociais, no próxi-
mo dia 14 de agosto, na Jornada Na-
cional Unificada de Lutas. Sempre em
defesa dos empregos dos brasileiros,
dos salários e dos direitos”.

OPERÁRIOS DE CURITIBA E REGIÃO EM GREVE POR AUMENTO
REAL DE SALÁRIO E REAJUSTE DE 20   NO VALE ALIMENTAÇÃO
Paralisação iniciou no dia 21 de julho. Patrões
queriam dar migalha e ficaram com o prejuízo

Os trabalhadores da construção ci-
vil de Curitiba e Região Metropolitana
entraram em greve por tempo
indeterminado desde terça-feira (21).
Após oito rodadas de negociação en-
tre os sindicatos de trabalhadores
(Sintracon) e patronal (Sinduscon), a
proposta de reajuste salarial dos em-
presários não avançou, ficando em
apenas 7%, o mesmo que seria apli-
cado ao vale-alimentação.

O Sintracon promoveu assembleia
no final da tarde de segunda-feira, na
Praça XIX de Dezembro, em Curitiba,
quando os trabalhadores voltaram a
rechaçar a proposta patronal e reafir-
mar a determinação pela greve, apro-
vada na penúltima assembleia, reali-
zada quinta-feira (16).

A categoria reivindica a
reposição da inflação
mais 14% a título de gan-
ho real, referente ao cres-
cimento industrial da
construção civil do
Paraná no período de
2001 a 2008 e que não
foi repassado aos venci-
mentos da categoria, a
correção de 20% do vale-
alimentação, bem como
sua integração no salário.

Na pauta dos trabalha-
dores também consta o
fornecimento de todas as refeições no
local de trabalho - com vistas a acabar
com a marmita - e da cesta-básica.

Existem aproximadamente 35 mil

operários da construção na capital e
região. Três grandes comandos de
greve estão percorrendo os locais de
trabalho e mobilizando a categoria.

REPAR E FOSFÉRTIL EM ARAUCÁRIA: ASSEMBLEIA DE TRABALHADORES
ANALISARÁ A CONTRAPROPOSTA DOS PATRÕES NESTA SEGUNDA-FEIRA

A contraproposta patronal apre-
sentada na tarde de quinta [23], em
audiência de conciliação no Tribunal
Regional do Trabalho [TRT], para
tentativa de acordo com vistas ao en-
cerramento da greve nas obras de
ampliação e manutenção da Repar
e Fosfértil, em Araucária, foi levada
ao conhecimento dos trabalhadores
na manhã da última sexta-feira.

AVANÇOS - Os dirigentes da CUT
e dos sindicatos envolvidos na para-
lisação mostraram os principais pon-
tos, dos quais destacam-se o reajuste

salarial de 10% e piso de R$ 726,00,
a ajuda de custo e cesta básica no to-
tal de R$ 150,00, tabela gradativa de
folgas para os  alojados que estão há
200 km ou mais de casa visitarem a
família, participação nos lucros e re-
sultados de um salário, cesta natalina
de R$ 100,00, adicional de
periculosidade de 30%, garantia no
emprego de 45 dias após o final da
greve, seguro de vida e plano de saú-
de para todos, e pagamento integral
dos dias parados, mas com compen-
sação de 50% das horas paralisadas.

DECISÃO - Em assembleia nesta
segunda-feira os trabalhadores
apreciarão a proposta. Os sindica-
listas consideraram o acordo positi-
vo e irão defendê-lo na consulta, pois
avaliam que há certa razoabilidade
perante as reivindicações dos ope-
rários.

A greve nas obras da Repar e
Fosfértil completou 18 dias sexta-fei-
ra e deve acabar apenas na segun-
da-feira, com 20 dias de duração e
adesão total dos cerca de 10 mil ope-
rários de 31 empresas distintas.

Categoria quer refeição no local de trabalho



Já se fala numa suposta social-demo-
cracia global como o novo cenário para
aquilo que o G-8 passou a chamar de
"pós-crise". Se a esquerda brasileira e
latino-americana não estiver fortemente
unida e constantemente mobilizada para
enfrentar esse arremedo de alternativa
que o capitalismo quer nos impingir, cor-
remos o risco de ficar nos debatendo com
uma proposta que não passa de mais do
mesmo.

Apesar de contar com a participação
de vários estados nacionais, essa propos-
ta não entra na discussão realmente im-
portante que é criar um novo paradigma,
um novo modelo. Porque não enfrenta as
questões essenciais que são, entre as
mais importantes, o combate aos abusos
do capital especulativo e das transnacio-
nais, o cancelamento das dívidas exter-
nas dos países, uma nova matriz ener-

OS DESAFIOS DO 10º CONGRESSO NACIONAL DA CUT
ARTUR HENRIQUE *

Podem estar certos de que a Central
Única dos Trabalhadores sairá desse Con-
gresso ainda mais empenhada na defesa
dos empregos, dos salários e dos direi-
tos de nossa classe, condições essenci-
ais para a superação da crise e para a
construção de um novo modelo de desen-
volvimento que tenha como prioridades a
distribuição de renda e a valorização dos
trabalhadores e trabalhadoras.

Nossos instrumentos são a mobilização,
desde os locais de trabalho até as mani-
festações de rua, as greves e as paralisa-
ções, e a maturidade de saber apresentar
propostas e construir canais de diálogo.

O primeiro semestre deste ano nos traz
exemplos importantes de como a CUT tem
desempenhado seu papel social. Com
nossa oposição, implodimos uma proposta
encabeçada pela Fiesp e por setores sin-
dicais não-cutistas, que queriam impor re-
dução salarial a todos os trabalhadores
sob o argumento chantagista de que, se
assim não fosse, a outra saída seria de-
missões em massa - três milhões de bra-
sileiros nos quinze dias que se seguiriam,
segundo os mentores do tal acordo.

Partimos em seguida para uma ofensi-

gética, a implementação de uma renda
cidadã mundial, como já vem acontecen-
do em países como o Brasil, e a garantia
do emprego decente.

A resolução da crise econômica se dará
mais pelo socialismo ou mais pelo capi-
talismo a depender da capacidade de
mobilização do movimento sindical e do
movimento social em defesa do papel do
Estado, do fortalecimento do mercado in-
terno e de pesadas regras sobre o setor
financeiro.

Em todo o debate que a CUT vai reali-
zar durante seu 10º Congresso Nacional,
que acontece entre 3 e 7 de agosto, em
São Paulo, teremos sempre em perspec-
tiva esses desafios citados acima. Com a
presença de 2,5 mil delegados, represen-
tantes de todas as categorias, do campo
e da cidade, de todas as regiões do País,
vamos traçar as prioridades e a estraté-
gia de ação da CUT para os próximos três
anos.

va que denunciava o grande acúmulo de
excedente de capital em todos os seto-
res de atividade, embalados por anos de
crescimento econômico, e para exigir que
esses setores fossem chamados à res-
ponsabilidade para defender os empre-
gos e os salários. Reivindicamos alterna-
tivas ao oportunismo das demissões em
massa, na verdade mero pretexto para
arranjos produtivos que objetivavam a
manutenção das taxas de lucros às cus-
tas de maior sofrimento de famílias bra-
sileiras.

Essa ofensiva incluiu centenas de gre-
ves e paralisações, em pequenas empre-
sas e em multinacionais, mobilizações de
rua, panfletagens e apresentação de pro-
postas de mudanças nas relações do Es-
tado com o capital.

E meio à crise e contra todas as vozes
conservadoras, a CUT soube pressionar
o governo também a manter os compro-
missos de reajustes e reestruturações de
carreiras no serviço público, para nós im-
prescindível para a construção de políti-
cas que distribuam renda para a maioria
através de educação, saúde, segurança,
cultura e previdência.

O EMPENHO NA DEFESA DOS EMPREGOS, SALÁRIOS E DIREITOS
É ESSENCIAL PARA A SUPERAÇÃO DA CRISE ECONÔMICA

Junto com os movimentos sociais, es-
tamos lutando neste momento por uma
nova lei do petróleo, que acabe com os
leilões das jazidas e que garanta a desti-
nação de recursos da camada pré-sal
para políticas públicas que saldem a dívi-
da social do Brasil.

Sabendo aproveitar a conjuntura inter-
nacional, a Central Única dos Trabalha-
dores e suas entidades também foram ca-
pazes de construir um acordo nacional
para garantir direitos trabalhistas aos cor-
tadores de cana. Assinado no dia 25 de

junho, o acordo já nasceu com a adesão
de 92% de todas as empresas do setor
sucroalcoleiro.

Há várias outras ações igualmente im-
portantes que as entidades cutistas es-
tão tocando em todas as regiões do Bra-
sil. Sempre em busca de novos instrumen-
tos e políticas que enterrem definitivamen-
te os resquícios neoliberais não só no
Brasil mas, com a unidade das esquer-
das, também em nosso continente.

* Presidente nacional da Central Úni-
ca dos Trabalhadores (CUT)

O presidente Lula confirmou
que participará do 10º Congres-
so Nacional da CUT, que acon-
tece entre os próximos dias 3 e
7 de agosto, em São Paulo.

Lula disse aceitar o convite
feito pela Central ao encontrar-
se com o presidente da CUT, Ar-
tur Henrique, durante o ato de lan-
çamento do projeto Vale Cultu-
ra, na noite da última quinta-fei-
ra, na capital paulista.

O gabinete da Presidência da
República ainda vai confirmar o
dia e horário da participação.

COM OS MOVIMENTOS SOCIAIS POR UMA NOVA LEI DO PETRÓLEO

LULA CONFIRMA
PARTICIPAÇÃO
NO 10º CONCUT

A Conticom terá um estande
no 10º Concut onde além de
colher assinaturas pela apro-
vação da Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) da
Moradia Digna, distribuirá ma-
teriais para que a Campanha
Nacional seja multiplicada pe-
las CUTs Estaduais e Ramos.

A PEC estipula a vinculação
permanente de 2% do Orça-
mento da União e de 1% das
verbas arrecadadas em impos-
tos e contribuições pelos esta-
dos e municípios em projetos
de habitação popular.

Para o presidente da Conti-
com/CUT, Waldemar de Olivei-
ra, é fundamental que o movi-
mento sindical esteja mobiliza-
do e unido junto aos movimen-
tos sociais para priorizar recur-
sos para a moradia popular.
“Nós precisamos garantir que
esta dotação orçamentária seja
mantida até acabarmos com o
déficit habitacional brasileiro,
de cerca de oito milhões de
moradias. Para isso, precisa-
mos nos mobilizar para aprovar
esta PEC , que coloca a ques-
tão como política de Estado”.

ESTANDE DA CONTICOM
COLHERÁ ASSINATURAS
PELA MORADIA DIGNA


