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Projeto Mova Brasil

Cidadania e alfabetização de jovens e adultos
N
a última segunda-feira (25/01),
às 9h, no assentamento do MST
em Normandia/Caruaru, foi realizada
a abertura da formação inicial dos
monitores e coordenadores de núcleo
da nova etapa do projeto Mova Brasil, projeto social de alfabetização de
jovens e adultos. A Federação Única
dos Petroleiros (FUP) é parceira junto ao Instituto Paulo Freire (IPF) e a
Petrobrás nessa etapa que vai abranger os estados do Amazonas, Ceará,
Rio Grande do Norte, Pernambuco,
Paraíba, Sergipe, Alagoas, Bahia,
Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Nesta etapa teremos nos pólos de
Pernambuco e da Paraíba, 187 turmas, inclusive 34 turmas atendendo
o sistema prisional. Estiveram presentes neste importante fato: deputado federal Fernando Ferro (PT-PE), o
presidente da CUT-PE, Sérgio Goiana, o coordenador do Sindipetro-PE/
PB, Luiz Lourezon e o companheiro,
Reinaldo (operação Suape). Registre-se também a importante colaboração das equipes nacional e estadual do IPF. Em sua intervenção, o
companheiro Sergio Goiana, ratificou
as posições da CUT-PE em defesa
das bandeiras lutas dos trabalhadores (as), bem como da cidadania do
povo brasileiro.
CIDADANIA - A novidade desta
nova etapa do Projeto que busca
resgatar a cidadania, erradicando o

O deputado federal Fernando Ferro (PT-PE), o presidente da CUT-PE, Sérgio Goiana, o cooordenador do
Sindipetro-PE/PB, Luiz Lourezon e o companheiro, Reinaldo (operação Suape), foram presenças marcantes
neste evento realizado em Caruaru/PE.

analfabetismo, é que além dos jovens e adultos das periferias das capitais e dos municípios do interior do
país, outras comunidades como as
de quilombolas, pescadores, trabalhadores da agricultura familiar, catadores de material reciclável também
serão contemplados. Assim como todas as comunidades localizadas em
torno das Unidades de Negócios da
Petrobrás.
Entre os dias 22 e 26 de fevereiro
será realizada a segunda etapa com
1.262 turmas já articuladas por todos
os sindicatos filiados à FUP, diversas
organizações não sociais e entidades dos movimentos sociais, como
o MST. Já foram realizadas as for-

Monitores e coordenadores a nova etapa do projeto
Mova Brasil, onde a Federação Única dos Petroleiros (FUP) é parceira junto ao Instituto Paulo Freire
(IPF) e a Petrobrás

mações iniciais dos coordenadores
locais em todos os pólos do projeto,
e no final do mês de janeiro, ocorreram as formações iniciais de todos os
monitores, juntamente com os coordenadores locais.

Nacional - Câmara e Senado - retoma os trabalhos legislaPré-sal é prioridade OCongresso
tivos, a partir desta terça-feira (2).
Na Câmara, está previsto votações em plenário dos projetos do pré-sal
até
o Carnaval. Serão duas semanas para votar os três projetos que faldo Governo
tam, e, já nesta quarta-feira (3), estará em pauta o PL 5.938/09, que cria o

regime de partilha de produção para os contratos futuros, no qual a União
fica com uma parte do petróleo e gás encontrados.Os outros dois projetos
sobre o pré-sal devem ser votados na segunda semana de fevereiro. Esses
projetos, no entanto, estão em regime de urgência e podem ser levados a
votação a qualquer momento.
São eles, o PL 5.940/09, que cria o fundo social com recursos do pré-sal;
e o PL 5.941/09, que permite à União vender à Petrobras, sem licitação, o
direito de explorar até 5 bilhões de barris de petróleo da área do pré-sal.

Pré-Sal em destaque no FSM da Bahia
Da esquerda para a direita: Rosemberg Pinto, assessor da presidência da Petrobrás;
Martiniano José Santos Costa, presidente da CUT Bahia; João Antonio de Moraes,
Coordenador da FUP; Cairo Garcia Corrêa, Secretário de Política Setorial do Setor
Petróleo, Petroquímico e Energia da Confederação Nacional do Ramo Químico da
CNQ/CUT e diretor da FUP.

Intervenção de Luiz Lourenzon, do Sindipetro PE/PB, CUT-PE e FUP, durante o
debate sobre o Pré-Sal no FSM Temático da Bahia.

Sindipetro PE/PB esteve participando do debate “ Pré-Sal
e o Desenvolvimento do país” que aconteceu durante a programação do Fórum Social Mundial Temático da Bahia, realizado
mais precisamente no dia 30 (sábado), às 14h, no Salão Farol
da Barra, Hotel Sol Barra (Porto da Barra/Salvador). O evento foi
promovido pela Central Única dos Trabalhadores (CUT), Federação Única dos Petroleiros (FUP) e a Confederação Nacional do
Ramo Químico (CNQ-CUT). Vale frisar que o sindicalismo cutista
teve participação expressiva no FSM da Bahia, realizado entre
os dias 29 e 31 de janeiro.
Entre outros temas, a CUT debateu com representações dos

movimentos sociais, acadêmicos e governamentais do Brasil e
do exterior, a Plataforma da Classe Trabalhadora; Terceirização,
Precarização e Trabalho Decente; Crise e Oportunidade; Negros
e Negras no poder - Avaliação e Desafios; Moradia Digna; Juventude, Trabalho e Democracia.
Na avaliação do Coordenador do Sindipetro PE/PB, Luiz Lourenzon, as atividades do FSM foram muito importantes neste ano
e aconteceram num momento vital para mudanças, diante da
gravidade da crise internacional para os países centrais do capitalismo e dos efeitos provocados em economias, como a brasileira, que procuraram se desatrelar da lógica restrita e excludente.

O

A terceirização e o outro lado da moeda
C
om a chegada do neoliberalismo na década de 90,
os principais alvos a serem
atingidos foram os setores
público e setor privado. Naquela época, os capitalistas
diziam que os cargos tributários estavam um absurdo, e
que a única forma de gerar
empregos em tempos de crise seria abatendo gastos com
o trabalhador, ou seja, cortar
custos com a saúde, segurança, benefícios do empregado
e reduzir jornada com redução
de salários.
Mas o que eles não explicavam é que todos os impostos
que chegavam aos empresários eram repassados nos preços das mercadorias. Nunca
empresário nenhum do Brasil
sofreu prejuízo. As histórias de
que era necessário flexibilizar
os direitos dos trabalhadores
para gerar empregos sempre
foi uma falácia, e os patrões
sempre tiveram muito apoio
de governantes para agirem
de tal forma, como agem até
hoje.
A Central Única dos Trabalhadores de Pernambuco
(CUT-PE) sempre foi e conti-
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nua sendo contra o trabalho
terceirizado, e não colocando
a culpa nos trabalhadores,
porque eles precisam dos
seus empregos, mas no setor
patronal, que usa da necessidade humana para pagar
salários baixíssimos e reduzir
direitos daqueles que não são
efetivados na empresa. E o
que muitos não admitem é a
nossa reação contrária a esse
tipo de serviço.
Muitos servidores públicos
já forma demitidos e substituídos por empresas prestadoras de serviço. Alguns começaram a trabalhar no setor por
terem contatos com políticos.
Nós cobramos a realização de
concursos para a contratação
de novos servidores, para que
eles possam ser dignos de
bons salários, melhores condições de trabalho, 13° salário
e todos os benefícios necessários a um trabalhador.
No lugar disso muitas empresas, políticos, parlamentares e empresários ganham
dinheiro a custa de contratos
com empresas terceirizadas
que prestam serviços a órgãos estaduais, federais e

municipais. O empregado da
terceirização equivale a uma
mão de obra barata para o
patrão e tem um investimento
altíssimo.
Já o setor privado, nós sabemos que é mais difícil de
haver a mudança e a mobilização para as melhorias trabalhistas. Nós sabemos também que são cerca de 150 mil
terceirizados em empresas
privadas. Enquanto alguns
pensam que isto é positivo
porque gera empregos, o outro lado da moeda mostra salário muitas vezes menor que
o mínimo, falta de programas
de saúde para o trabalhador e
condições arbitrárias de trabalho.
É por acreditar em tudo isso,
e saber que na visão dos capitalistas os terceirizados são
marginalizados, que a CUT
tem projeto no Congresso Nacional a favor dos trabalhadores, porque essa sempre será
a nossa posição. Nós combatemos e continuaremos combatendo tudo que for desfavorável à classe trabalhista.

Eleição da CIPA
eleição da CIPA foi
A
realizada em 14/01,
no Terminal de Suape/

PE. O processo de apuração foi acompanhado
pelo
Sindipetro/PB/PE,
através do companheiro Paulo Sergio. Foram
eleitos: Reinaldo da Cruz
Ribeiro Sobrinho (14 votos), Marcondis Alexandre (07 votos), Jonatham
Alves de Oliveira (07 votos) e Fabiano Queiroz de
Araujo (07 votos). Nossos
parabéns e apoio aos novos companheiros eleitos
para esta gestão. Vamos
à luta e contem com a
gente!

Por Sérgio Goiana
Presidente da CUT-PE
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