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CONTICOM E CUT LEVAM ÀS RUAS CAMPANHA PELA
MORADIA
DIGNA NA JORNADA NACIONAL DE LUTAS
Dia 14 de agosto foi um marco na defesa do emprego, soberania, pré-sal, direitos sociais e trabalhistas
Convocados pelas centrais sindicais e pelos movimentos
sociais, centenas de milhares de trabalhadores foram as ruas
das principais capitais do país na Jornada Nacional Unificada de Lutas, realizada na última sexta-feira, 14 de agosto.
Na avenida Paulista, em manifestação que reuniu 25 mil
trabalhadores e trabalhadoras, a Conticom deu o recado: “Combater a crise e gerar empregos! Aprovação da PEC da moradia digna! Redução da Jornada, já!”.
“Nossa campanha pela aprovação da PEC da Moradia
Digna dialoga perfeitamente com a mobilização pois aponta
para o ciclo virtuoso do crescimento contra o círculo vicioso
da recessão. Mais emprego, mais salário, mais direitos. E,
o que é ainda melhor, com casa própria a preço acessível
para a população de baixa renda, que é o caso dos operários
da construção, que erguem mansões sem muitas vezes terem um teto seguro”, declarou Waldemar de Oliveira, presidente da Conticom/CUT.
REIVINDICAÇÕES - A Jornada fortaleceu a luta por
bandeiras como a redução da jornada de trabalho para 40
horas semanais sem redução de salários, o fim das demissões, a defesa de direitos sociais a ratificação das convenções 151 (negociação coletiva no serviço público) e 158 (restringe demissão imotivada) da OIT (Organização Internacional do Trabalho), a redução dos juros e do superávit primário, a defesa das empresas estatais - fundamentais para financiar o crescimento do país -, e uma nova lei do petróleo,
que garanta as imensas riquezas do pré-sal para impulsionar o desenvolvimento e a justiça social.
"Temos de ter clareza de quem são nossos verdadeiros
inimigos. Essa crise econômica tem uma origem muito evidente: os neoliberais que privatizaram o patrimônio público,
que desregulamentaram o mercado de trabalho, que defendiam que a liberdade dos mercados daria conta das necessidades do País", afirmou o presidente da CUT, Artur Henrique, na manifestação da capital paulista. Dirigindo-se aos
policiais militares que circundavam o MASP, citou um exemplo: "Vocês que estão aqui nos ajudando a realizar este ato,
lembrem-se de que aqui em São Paulo o governador paga o
Pior Salário Do Brasil".
O presidente cutista também conclamou as entidades a
reunir 100 mil trabalhadores para uma marcha a Brasília no
dia em que o projeto de redução da jornada for a voto no
plenário da Câmara Federal pela segunda e definitiva vez.
Representando o Partido dos Trabalhadores (PT), o deputado federal Vicente Paulo da Silva (Vicentinho), abordou a
importância da emenda à Constituição que propõe a redução da jornada, aprovada na Comissão Especial da Câmara.
Para virar lei, precisa ser votada na Câmara e no Plenário do
Senado. "Após 14 anos de paralisação, a mobilização da
classe trabalhadora fez com que a emenda saísse da gaveta. Porém, já nesta semana, alguns deputados, embora eleitos pelos trabalhadores, atenderam aos pedidos do
empresariado e fizeram com que a votação pela Comissão
Geral fosse adiada em uma semana. Precisamos mostrar
que a redução da jornada é nossa luta e por isso peço a
vocês que enviem cartas a todos os deputados", sugeriu.

SÃO PAULO

VISIBILIDADE - Ganhou peso na Jornada Unificada do dia
14 de agosto a mobilização pela imediata aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 285/2008 da Moradia
Digna, passo fundamental para combater o déficit habitacional, avaliado em cerca de oito milhões de casas.
JUSTIÇA - Para a Conticom/CUT, a soma de forças pela
aprovação da PEC é essencial para garantir uma política de
Estado que enfrente, de uma vez por todas, esta verdadeira
tragédia social. Ao estipular a vinculação permanente de 2%
do Orçamento da União e de 1% das verbas arrecadadas
em impostos e contribuições pelos estados e municípios em
projetos de habitação popular, a PEC abre novas perspectivas aos trabalhadores e suas famílias.
ABAIXO-ASSINADO - A coleta de assinaturas é essencial
para o êxito da campanha. Se você ainda não tem o modelo,
entre em contato com a Conticom pelo fone (11) 2108.9191.

PARANÁ
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Cerimônia de posse resgatou o compromisso e a intensa trajetória de luta da categoria no Estado de São Paulo

NOVA DIREÇÃO DA FEDERAÇÃO SOLIDÁRIA DA CONSTRUÇÃO E DA
MADEIRA DE SÃO PAULO TOMA POSSE E INAUGURA SEDE PRÓPRIA
Campanhas pela redução da jornada de trabalho sem redução de salário e pela Moradia Digna são prioridades
A nova direção da Federação Solidária
da Construção e da Madeira do Estado
de São Paulo tomou posse no último sábado (15) com a inauguração da sede própria da entidade, na rua 7 de setembro, e
festa de confraternização na chácara do

Sindicato de São Bernardo do Campo.
Dirigentes sindicais de 18 entidades
prestigiaram os dois eventos, que sublinharam o compromisso da Federação
cutista com a luta em defesa dos direitos
da categoria, pela redução da jornada de

trabalho sem redução de salários, pela
moradia digna e garantia do pagamento
da Participação nos Lucros e Resultados.
A entidade é presidida por Admilson Lúcio da Silva, de São Bernardo, e tem como
tesoureiro Ângelo Angelim,de Itapevi.

DIAS 28 E 29/8: REUNIÃO EM VITÓRIA PREPARA PROPOSTAS PARA O CMATIC
Nos próximos dias 28 e 29 de agosto
será realizado no auditório do Senac, em
Vitória, o Encontro Regional Sudeste
Preparatório para o CMATIC
(Congresso Nacional Sobre
Condições e Meio Ambiente do
Trabalho na Indústria da Construção). O evento reunirá lideranças dos trabalhadores, empresários e governos dos Estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio
de Janeiro e São Paulo.
OPORTUNIDADE - Conforme Adelso
Pereira Rosa, secretário de Saúde do Sindicato dos Trabalhadores da Construção
de Vitória, diretor da Federação Estadual
e do Comitê Permanente Regional (CPR)
Sobre Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, ao mesmo tempo em que contribuirá para apre-

sentar propostas ao VI CMATIC, que acontece de 6 a 9 de dezembro no Pará, “esta
será uma excelente oportunidade para rediscutir o papel do CPR e potencializar suas ações”.
PERIGO - “O número de acidentes de trabalho do setor é altíssimo, em função de empresas
que não investem na prevenção,
contratando especialistas entre
aspas, que não passam de um engodo para
fazer de conta que cumprem a legislação.
Mas o fato é que nas empresas que usam
este tipo de artifício, lesões, mortes e mutilações se multiplicam porque a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
(CIPA) não funciona e a representação dos
trabalhadores é desrespeitada, tendo que
entrar na Justiça para denunciar as ilegalidades”, acrescentou. Segundo Adelso,

“bem diferente é o caso quando se investe em sistemas de gestão para a prevenção, quando se envolve todo mundo, do
gerente ao mais novo operário, e se dá
uma visão global do ambiente de trabalho, onde todos são responsáveis pela segurança coletiva”.
SOMATÓRIA - Além da Federação
Estadual e do Sindicato da capital, ressaltou Adelso, “no Espírito Santo todos
os companheiros cutistas de Cachoeiro
do Itapemirim, Linhares e São Mateus
estão comprometidos com o êxito do
evento regional, que será coordenado
pela Fundacentro”.
INSCRIÇÕES - Ainda há vagas disponíveis e os interessados podem se inscrever na Secretaria de Formação do Sindicato de Vitória pelo fone (27) 2125.4880,
com a companheira Fernanda.

3 MIL PARALISAM OBRA DE MANUTENÇÃO DA FAFEN NA BAHIA
Desde quinta-feira (13), cerca de três mil operários
que atuam na parada de manutenção da Fafen Bahia
- empresa de fertilizantes ligada à Petrobrás - cruzaram os braços em Camaçari para cobrar melhorias
nas condições de trabalho e direitos.
PRESSÃO - “São reivindicações do movimento o
pagamento de aviso prévio para todos os trabalhadores, abono de um salário base por operário e a equiparação salarial por função”, informou Ademilton
Borges, secretário geral do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção de Camaçari, entidade que tem se destacado na defesa da categoria.
Após assembléia massiva, que reafirmou cada um
dos pontos da pauta de reivindicação, encanadores,
eletricistas, soldadores e montadores de andaime
aguardam, mobilizados, um posicionamento dos empresários.

