Alagoas

2010
07/10

CUT e o segundo turno das eleições
É hora de mobilização. A militância deve ir às ruas, diz o presidente da CUT nacional

D

epois dos boatos espalhados às vésperas do
primeiro turno das eleições, teremos segundo
turno nas eleições presidenciais. Preocupada em
dar continuidade ao processo de transformação do país
que vem acontecendo nos últimos 8 anos, a CUT se
posiciona e convoca a Classe Trabalhadora a defender os
interesses do país. Veja um trecho da nota do presidente
Artur Henrique:
"Para o Brasil seguir mudando, vamos às ruas para
disputar e vencer o segundo turno das eleições para
presidente da República e para governos estaduais. A hora
é de mobilização. Temos mais uma vez a oportunidade de
mostrar que somos uma militância de chegada, de raça.
O projeto democrático-popular tem as melhores
propostas de desenvolvimento para o Brasil, com
distribuição de renda e valorização do trabalho. Temos
também retrospecto, temos realizações a demonstrar que
nossa proposta de país é muito melhor, pois atende toda a
sociedade, e não apenas alguns setores.
Há muitas e consistentes políticas implementadas
pelo governo Lula que estão mudando o Brasil, incluindo
socialmente milhões para os quais o governo anterior, de
face neoliberal, oferecia apenas a opção do cada-um-porsi do mercado.

Confiante no que tem sido o processo de
mudanças iniciado pelo governo Lula, vamos às ruas para
disputar o voto, com o objetivo de ampliar, consolidar e
aprofundar esse processo.
A volta do projeto neoliberal ao poder seria um
retrocesso.

Bancários: A maior greve dos últimos 20 anos
Categoria unida se fortalece: Já são 7.723 agências paradas nos 26 Estados e no Distrito Federal
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oito dias da greve nacional, com a ampliação do
movimento em todo o país. Agora já são 7.723 agências
paradas nos 26 Estados e no Distrito Federal. Isso
significa que essa já é a maior greve da categoria bancária
nas últimas duas décadas.

A Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) não
respondeu à carta enviada na segunda-feira 5 pelo
Comando Nacional dos Bancários, em que critica a
adoção de práticas antissindicais por parte das
instituições financeiras e reafirma a "disposição em
negociar, para que possamos continuar buscando um
acordo que atenda à expectativa dos bancários".
Em nome dos bancários brasileiros, a ContrafCUT recebeu a solidariedade da UNI Américas,
integrante da UNI Sindicato Global, que representa os
trabalhadores dos setores de serviços das Américas do
Sul, Central e do Norte. A entidade também enviou ofício
ao presidente da Fenaban, Fábio Barbosa, propondo a
retomada das negociações com o Comando Nacional dos
Bancários.
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CUT-AL paticipa de mais uma Feira camponesa

C

omeça na próxima quarta-feira (13) a 13ª edição
da Feira camponesa, realizada pela Comissão
Pastoral da Terra na praça da faculdade, em
Maceió. O evento é uma forma encontrada pelo
movimento de mostrar resultados positivos da reforma
agrária, vendendo produtos de qualidade a preços
acessíveis.
Pela 3ª vez, será instalada uma rádio poste durante
o evento, um canal de comunicação que leva informação e
entretenimento a quem estiver por lá. A CUT Alagoas
sempre apoiou o movimento e com a feira não poderia ser
diferente, mas com a criação da rádio tem tido
participação ainda maior. Na programação da Rádio
caminho da roça será apresentado o programa Espaço
sindical. Um espaço destinado à classe trabalhadora
organizado pela secretaria de comunicação da CUT.
O programa Espaço Sindical vai ao ar nos dias 14 e
15 de outubro, a partir das 14h, quem estiver passando por
lá pode conferir.

Depois de alguns impasses, finalmente o reitor eleito da
Uneal, professor Jairo Campos tomará posse. Ele venceu
numa disputa acirrada a atual reitora e candidata do
governo Laudirege Fernandes. A cerimônia ocorrerá no
dia 14/10, às 10 horas no Palácio Zumbi dos Palmares. A
CUT-AL, os sindicatos e os movimentos sociais são
convidados!
Ÿ

ŸO Sindfunesa protocolou no dia 01/10, ofício na Segesp,
cobrando a imediata reabertura das negociações com os
docentes da Uneal. Na pauta de reivindicações, os
docentes reivindicam 30% de aumento salarial (reposição
mais ganho real), implantação do PCC, concurso público
para professores, entre outros.
ŸMilhares de trabalhadores e trabalhadoras da CUT e das

demais centrais sindicais sairam às ruas nesta quintafeira, 7 de outubro, no Dia Mundial pelo Trabalho
Decente, para lutar por melhores condições de vida e
trabalho.

Participação da CUT em edições anteriores da rádio

Notas

ŸNa última terça-feira, Diretores do SINDGUARDA

estiveram reunidos na SMTT para discutir com o
superintendente, coronel Jorge Coutinho, a urgência no
atendimento de algumas das principais reivindicações
dos agentes de trânsito da capital alagoana. A reunião,
ocorrida foi provocada por insistência do sindicato em
resolver questões que implicam em condições de trabalho
decentes para a categoria.
ŸConsiderando que fazem 10 meses da realização da I

Conferência de Comunicação, e até o momento as
deliberações não saíram do papel, o Sindjornal convida
representantes de entidades da sociedade civil
interessadas em debater o tema e lutar para que as
decisões da Confecom sejam cumpridas, para uma
reunião, sexta-feira, dia 08, às 15h, na sede da entidade
onde juntos vamos discutir a realização da Semana pela
Democratização da Comunicação.
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