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Na segunda (31) e terça-feira (01), os
movimentos sociais e as centrais sindicais
realizam em São Paulo dois eventos histó-
ricos para definir uma agenda unitária de
propostas e políticas para um projeto nacio-

Centrais sindicais e movimentos
sociais na luta contra o retrocesso

Soberania nacional, nova lei do petróleo e eleição presidencial são alguns dos
temas que serão debatidos em dois eventos históricos em São Paulo

nal de desenvolvimento com soberania e
valorização do trabalho.

Traba lhadores,  es tudantes e  repre-
sentantes de movimentos populares or-
ganizados de todos os estados do país

participarão dos debates e irão deliberar
sobre estratégias de luta para implemen-
tação das agendas e propostas polít icas
que forem aprovadas.

Entre os pr inc ipais  e ixos que serão
debat idos  es tão soberan ia  energét ica
com sustentabilidade ambiental e pré-sal
100% para  o  povo bras i le i ro ;  po l í t i cas
públicas de desenvolvimento com distr i-
buição de renda; valorização do trabalho
decente, com igualdade e inclusão soci-
a l ;  fo r ta lec imento  da democrac ia ,  com
efetiva participação popular; direitos sin-
dicais e negociações colet ivas.

Ambos os debates se transformarão em
plataformas políticas dos movimentos so-
cial e sindical para as eleições de 2010,
cujas pautas de reivindicações serão apre-
sentadas ao conjunto da sociedade.

01/06, Conferência Nacional
da Classe Trabalhadora

31/05, Assembléia Nacional da CMS
A Coordenação dos Mo-

vimentos Sociais (CMS)
realizará uma assembléia
nacional, na segunda-fei-
ra, 31 na quadra do Sin-
dicato dos Bancários de
São Paulo. São esperadas
cerca de três mil pessoas,

de várias regiões do país, representando as 28 en-
tidades que compõem a CMS, entre movimentos de
moradia, estudantis, trabalhadores, sem terra, sem
teto, desempregados, além de intelectuais, comuni-
cadores, pastorais e diversos sindicatos. A partici-
pação é aberta, sem necessidade de credenciamen-
to prévio. Maiores informações:

http://www.fup.org.br/noticias.php?id=4020

Mais de 30 mil lideranças e militantes da CUT, Força
Sindical, CTB, NCST e CGTB são esperados para a
histórica Conferência Nacional da Classe Trabalhadora,
que acontecerá no dia 1º de junho, no Estádio do
Pacaembu, em São Paulo. O evento é uma iniciativa
inédita, que marcará a trajetória do movimento sindical
brasileiro, através da afirmação do protagonismo e da
unidade dos trabalhadores na construção de um país
soberano e com justiça social. Na agenda dos debates
e deliberações, além da luta pela soberania, fortalecimento
da democracia e desenvolvimento com valorização do
trabalho, as centrais sindicais têm como determinação
impedir o retrocesso. Maiores informações:
 http://www.fup.org.br/noticias.php?id=4025
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Os sindicatos encerraram na última
semana as assembléias e congressos re-
gionais para eleição dos delegados que
participarão da II Plenária Nacional da
FUP, que começa no próximo dia 03, em
Brasília. Sob o tema “Soberania com sus-
tentabilidade, sem retrocesso”, a Plena-
fup está inserida em um momento político
de extrema relevância para a classe tra-
balhadora brasileira e, em especial, os pe-
troleiros. O ano de 2010 marca os 15 anos
da maior greve da categoria; a definição
de uma nova legislação para a indústria
de petróleo; e a eleição presidencial.

Petroleiros se preparam para a II Plenafup,
que será realizada de 03 a 05/06, em Brasília

Encontro Nacional dos Petroleiros do Setor Privado começa nesta sexta, 28
Começa nesta sexta-feira, 28,

o II  Encontro Nacional dos Petro-
leiros do Setor Privado, realizado
pela FUP. O evento prossegue até
sábado, 29, em Catu, na Bahia
(uma das principais bases do es-
tado de produção terrestre de pe-
tróleo), com part icipação de repre-
sentantes dos sindicatos f i l iados e
das oposições reconhecidas. Os

trabalhadores irão discutir e deli-
berar sobre a pauta de reivindica-
ções que será levada à II Plena-
Fup, assim como, plano de luta e a
situação da sondagem terrestre na
Pe t rob rás .

 Além de discutir as campanhas
e calendários para 2010, os traba-
lhadores do setor privado farão um
balanço das negociações passadas

e debaterão questões como previ-
dência complementar, economia so-
lidária, acordos nacionais penden-
tes, precarização das condições de
trabalho dos terceirizados no Siste-
ma Petrobrás, antecipação das
agendas de negociação do segun-
do semestre, entre outros pontos de
pauta. Confira a programação:

www.fup.org.br/ noticias.php?id=4019

PLR no Sistema Petrobrás: FUP continua cobrando
nova proposta e transparência na negociação

Ao longo dos últimos dias, a FUP
continuou cobrando da Petrobrás
a apresentação de uma nova pro-
posta para pagamento da PLR
2009, assim como as informações
necessárias para dar transparên-
cia ao processo de negociação. A
Federação tem reiterado que a pro-
posta apresentada pela empresa,
além de incompleta, é insuficiente,

pois está aquém dos resultados
construídos pelos trabalhadores. A
Petrobrás ainda não apresentou os
dados cobrados pela FUP, nem se-
quer iniciou as negociações. Um
dos pontos questionados pela Fe-
deração é o conceito util izado pela
empresa de remuneração normal,
o que coloca em dúvida a relação
2,5 entre o teto e o piso.

Na quinta-feira, 27, foi realizado o pri-
meiro Encontro Nacional de Formação
Política e Sindical da FUP. As Secreta-
r ias de Formação dos sindicatos f i l ia-
dos debateram novas estratégias de ca-
pacitação polít ica dos dir igentes sindi-
cais e o desenvolvimento de uma rede
de comunicação que possibi l i te maior

FUP e sindicatos debatem formação política sindical
i nserção e  aprove i tamento  dos
trabalhadores nos cursos de formação
da CUT, CNQ e CTB. Uma das del ibe-
rações do Encontro fo i  a organização
de um Seminár io Nacional  de Forma-
ção da FUP.

Leia íntegra da matéria:
www.fup.org.br/noticias.php?id=4023

CUT cobra que Lula
aprove reajuste para

aposentadorias e fim do
fator previdenciário

É neste contexto, de acirradas dispu-
tas políticas, que a FUP escolheu Brasí-
lia para sediar o evento, que prossegue
até o dia 05, quando será realizada a ple-
nária final. São esperados 150 delega-
dos e delegadas, eleitos nas bases sin-
dicais da Federação e representantes
das oposições reconhecidas pela Fede-
ração. Somando os observadores, con-
vidados e assessores, ao todo, cerca de
200 pessoas devem participar dos três
dias de debates da II Plenafup.

Acesse a programação:
www.fup.org.br/noticias.php?id=4024

Em nota pública, a Executiva Nacional da
CUT reitera ao presidente Lula que sanci-
one o reajuste de 7,7% para as aposenta-
dorias acima do salário mínimo e também
o fim do fator previdenciário. O reajuste
vai beneficiar mais de oito milhões de bra-
sileiros e brasileiras e funcionar como mais
um fator de incremento da renda. O fim do
fator corrige uma série de injustiças inicia-
das em 1999, durante o governo FHC.

Leia a íntegra da matéria na
página da FUP: www.fup.org.br/
noticias.php?id=4012


